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Концепция 

 

С промяната на нормативната уредба и 
изчислителната методика за определяне и оценяване 
на енергийните характеристики и енергийната 
ефективност на сградите, възникна остра нужда от 
създаването на функционална и опростена 
изчислителна програма в помощ на работещите в тази 
сфера специалисти. 

Паралелно с това сме си поставили за цел и 
интрегрирането на продукта с изчислителна програма 
за определяне на топлоприходите и топлозагубите на 
помещенията в обекта, съгласно последните одобрени 
от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството изчислителни методики. 

Целта на настоящия продукт е да задоволи 
нуждата от средство за бързо и точно изчисление на 
параметрите, определени в НАРЕДБА №7 от 2004 г. ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И 
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( Обн., ДВ, бр.5 от 
2005 г.; изм., ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 
2009 г.) и изчислителната методика към нея. 
 

Програмата е съобразена с потребностите и начина на работа на специалистите, с цел да бъде 
оптимално бърза и лесна за работа, без това да се отразява на резултатите от изчисленията, както и да 
предостави максимална гъвкавост на потребителя при работа с нея – за да не среща трудности при 
предизвикателствата, които му представят различните архитектурни проекти в процеса на работа. 

 
Използването на Clima-Optima става с online лицензи с валидност от един месец до една 

година, което дава няколко важни преимущества на потребителите: 
 

• Веднъж закупили лиценз, потребителите могат да ползват продукта навсякъде, където 
е инсталиран, а там където не е, да го инсталират за минути и да заредят лиценза си без 
каквато и да е необходимост от помощ от наша страна 

• Ако фирмата или потребителят имат няколко компютъра, те могат да инсталират 
продукта на всеки един от тях, а да го ползват когато и където имат нужда с един 
единствен лиценз 

• В случай на по-малка натовареност на можете да ползвате  месечни лицензи тогава, 
когато имате нужда 

• При по- големи фирми не се налага да съобразявате броя на лицензите с броя на 
компютрите, а с броя на служителите, работещи с програмата. Това Ви дава удобството 
да инсталирате продукта на всички компютри, а да я ползвате от няколко.   
 

Друг важен аспект от концепцията на продукта е пълната автономност на Вашите проекти. 
Веднъж създаден всеки проект съдържа в себе си цялата наобходима информация за използваните 
ограждения, материали, коефициенти на повърхностни съпротивления, прозорци  и така нататък. Той 
може да бъде отварян на произволен компютър с инсталирана Clima-Optima и валиден лиценз, и всеки 
път ще видите еднакви резултати от Вашите справки. 
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Необходимите за въвеждане данни в процеса на създаване на проект ClimaSoft-Optima Ви 
спестяват загуба на време и изготвяне на допълнителни материали и изчисления към изчисленията за 
определяне на енергийната ефективност на разглеждания обект.  

Създаваните от продукта справки не изискват никаква допълнителна намеса от Ваша страна. Те 
ползват веднъж въведените данни за обекта. 

 
Така например с Clima-

Optima лесно можете да създадете 
справка за използваните във Вашия 
обект ограждения. Програмата ще 
изчертае прецизно всяко едно, 
означавайте отделните слоеве и 
характеристиките на изграждащите 
ги материали. 

От Вас се иска единствено 
да го конструирате. 

  
 

В допълнение ще видите 
приложена формулата за 
изчисляването на действителното 
съпротивление и действителният 
коефициент на топлопреминаване 
с конкретните стойности. 

В Вашата справка е готова 
за секунди, без да сте написали 
дори ред... 

 
 

Модул енергийна ефективност на Clima-Optima Ви позволява създаването на справки под 
формата на  обяснително-изчислителна записка, изцяло съобразена с НАРЕДБА №7 от 2004 г. ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( Обн., ДВ, бр.5 
от 2005 г.; изм., ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 2009 г.) в своя обем, както и със изискванията 
за обхват и съдържание на идейните и технически проекти към частта ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. По 
този начин потребителят не се налага да създава допълнителни приложения за обяснение и 
систематизиране на проекта за Енергийна ефективност. Обяснително-изчислителната записка, 
създадена от Clima-Optima съдържа всички необходими данни за улесняване следващи проверки, 
както и изготвянето на ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ за разглеждания обект. 
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Нормативна База 

Clima-Optima е създадена да бъде в  съответствие със следните 
нормативни документи: 
 
 

• НАРЕДБА №4 от 21 май 2001 г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ( 
Обн., ДВ, бр.51 от 2001 г.) 
 
 

• НАРЕДБА №7 от 2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНО-МИЯ НА 
ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( Обн., ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм., ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 2009 г.), 
издадена на основание чл.169, ал.1, т.7 и ал.3 от ЗУТ. 
 
 

• НАРЕДБА №15 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖ-ДАНЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ МРРБ И МИЕ 
 
 

• НАРЕДБА №РД-16-1058 от 10 декември 2009 г.  ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕР-ГИЯ И 
ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. ( ДВ, бр.103 от 2009 г.) издадена на основание 
чл.15, ал.2 от ЗЕЕ. 
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Модули 
Програмния продукт Clima-Optima се състои от три основни модула, осигуряващи 

необходимата функционалност на потребителите. 

Отделните модули могат да бъдат поръчвани по желание на клиента, с което 
продуктът осигурява максимално задоволяване на конкретните потребителски нужди. 

Препоръчваме Ви да се запознаете със спецификациите на всеки модул, за да бъдете 
наясно кои от тях ще са Ви необходими във Вашата работа. 

 

Heating-Optima 
Това е първият компонент на програмата, който е и базов, т.е. задължителен за всички лицензи. 

Предназначението му е да изчислява топлозагуби за помещения. Насочен е към проектантите 
топлотехници, занимаващи се изцяло с отоплителни инсталации.  

Топлинните изчисления, заложени в модула са в пълно съответствие с изискванията на НАРЕДБА 
№15 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ 
МРРБ И МИЕ и съответно МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛЕН ТОВАР НА СГРАДИ, 
утрвърдена на основание чл.198 от същата наредба.   

С цел оптимално точното изчисление на топлинните товари за отделните помещения, е заложена 
опцията за изчисляване минимална температура на неотопляемите помещения в разглежданите обекти на 
база температури на околните отоплаеми пространства и топлофизичните свойства и топлопроводните 
способности на ограждащите неотопляемата зона елементи.  

Тази опция може да послужи например за уточняване необходимостта на допълнително отопление 
за вътрешни помещения и конкретизиране на температурите в тях в случаите на липса на отопление, както 
и аргументиране, защо не е нужно осигуряване на допълнителна топлинна мощност и съответно на 
оплително тяло за тях.  

Освен това, чрез единното въвеждане на ограждащите елементи между вътрешните обеми на 
сградата, се цели улесняване работата на проектанта, ограничавайки необходимите за въвеждане 
елементи до необходимия минимум, и оптимизиране и предпазване максимално от грешки при 
въвеждане на корекции в проекта.  

Така например при промяна на температурния режим на някое от помещенията, той се отбелязва 
единствено в помещението за които се отнася, но автоматично се отразява на топлинните товари на 
околните помещения без да се налагат никакви допълнителни корекции. 

 
Модулът Ви позволява следните действия: 

• Редакция и добавяне на дограми, остъкления, коефициенти на повърхностни 
съпротивления, материали, оградни елементи 

• Създаване и редакция на ограждащи констрикции 
• Запазване на общи данни за проекта: населено място, осигуреност, разположение и така 

нататък, 
• Добавяне на  ограждения към проекта  
• Конструиране на прозорци 
• Създаване и редакция на помещения 
• Добавяне и редакция на ограждения, прозорци, топлинни мостове към помещенията 
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Cooling-Optima 
Това е вторият модул на програмата. Той е опционален-Cooling-Optima се поръчва се по желание 

на потребителя и по своята същност се явява надстройка на Heating-Optima. Предназначен е за 
изчисляване на топлоприходите за помещения и е насочен към проектантите топлотехници, занимаващи 
се изцяло с отоплителни, охладителни и климатични инсталации.  

Топлинните изчисления, заложени в продукта е в пълно съответствие с изискванията на НАРЕДБА 
№15 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ 
МРРБ И МИЕ и съответно МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУХ ОХЛАДИТЕЛЕН ТОВАР НА СГРАДИ, 
утрвърдена на основание чл.201 и МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЛАЖНОСТЕН ТОВАР, утрвърдена на 
основание чл.204 от същата наредба.  

Модулът използва изцяло въведените до момента данни и единствено чрез въвеждането на 
вътрежни източници на топлина, изчислява охладителния товар на помещенията по чесове, съответните 
максимални сух и пълен охладителен товар и часът на неговото въздействие отново по помещения и за 
сградата като цяло.  

Предвидено е потребителя да разполага с информация за товарите на помещението през цялото 
време на работа, за да има възможност да ги следи и коригира, в случай че това е необходимо. И при тези 
изчисления е налична оптимизацията за случаите на корекции и всички промени в температурните на 
охлаждане се въвеждат единствено и само в помещението, за което се отнасят.  

Модулът опопределя сам, на база въведените данни, топлинните потоци и охладителните товари 
през външните ограждащи елементи, в зависимост от географско поможение и небесната ориентация на 
сградата, през вътрешните ограждащи елементи в зависимост от температурните режими на околните 
пространства, и на ефекта на инфилтрирания въздух и на вентилационните инсталации за помещенията.  
 Данните от изчисленията могат да се визуализират в таблични и подробни справки, които могат да 
се разпечатват директно от програмния продукт или да се запазват в HTML-файл. В този им вид те могат да 
се отварят и разглеждат от всеки браузер или, в случай на нужда или при желание от потребителя, да се 
отваря е редактира от текстообработваща програма. 
 

Освен функционалността Heating-Optima, mодулът Cooling-Optima Ви позволява още следните 
действия: 

• Добавяне на вътрешни източници към помещенията: хора, осветление,  уреди и 
лабораторно оборудване, материали, машини, водно огледало и мокра повърхност 

• Редакция на съществуващите вътрешни източници 
• Задаване на часове на активност за всеки източник 
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Efficiency-Optima 
Тпва е третият модул на продукта. Препоръчваме Ви да го поръчвате заедно с Cooling-Optima  

(модула за изчисляване топлоприходите за помещения). Предназначението на модула Efficiency-Optima е 
изчисляването на всички необходими енергийни характеристики на сградата, в зависимост от типа й, 
фазата на проектиране и вида на отоплителните и охладителните и нсталации, предвидени в процеса на 
проектиране, съгласно чл.4 от НАРЕДБА №7 от 2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И 
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( Обн., ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм., ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 
2009 г.). При създаването на справката се спазват изискванията за обхват и съдържание на изходните 
данни за част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, дефинирани в чл.27, ал.1 и ал.2 от гореспоменатата наредба, 
както и дефиниране и остойностяване на енергийните характеристики на сградата, определени в чл.9, 
съгасно чл.10 и чл.11 от НАРЕДБА №РД-16-1058 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА 
ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. (ДВ, бр.103 от 2009 г.).  

 
Създадената справка се 

предлага в нестраниран формат, 
с коректното изписване на 
всички символи и мерни 
единици.  

 
Данните за помещенията 

и зоните са в табличен формат. 
 
В допълнение се 

предлага модул за експорт към 
MS-Word, с което потребителите 
имат неограничени възможности 
за форматиране на справката, 
преди да я отпечатат*. 
 

 
*ЗАБЕЛЕЖКА: за да използвате модула за експорт е необходимо да имате инсталиран MS-Word 2007 
или по- нова версия! 

 
Освен функционалността Heating-Optima и Cooling-Optima, mодулът Efficiency-Optima Ви позволява 

още следните действия: 
• Задаване на общи данни за обекта: тип на сградата, тип на топлоизолацията на пода върху 

земя метод на изчисление на потребната енергия за охлаждане,влияние на засенчване от 
хоризонта и други 

• Създаване, редакция и изтриване на отоплителни, охладителни, нагнетателни и смукателни 
инсталации, както и посочване на източниците за всяка една от тях. 

• Възможност за използване на една инсталация като източник за друга от същия тип. 
• Създаване, редакция и изтриване на рекуператори 
• Задаване на отоплителна, охладителна, смукателна или нагнетателна инсталация за едно 

или няколко помещения (зони) едновременно. 
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Инсталация на продукта 
За да инсталирате Clima-Optima Ви е необходим инсталационен файл. Можете да си го 

свалите безплатно от нашия сайт: www.ClimaSoft.net.  

Файлове свалени от други сайтове представляват потенциален или непосредствен 
риск за Вашия компютър, както и за данните на него! 
 

 

Стъпка 1 – сваляне на инсталационния файл 
 

За да свалите инсталационния файл, посетете сайта ни www.ClimaSoft.net. След това в секция 
„Продукти” намерете продукта, който искате да инсталирате. 

Следвайте инструкциите за сваляне! 
 

Ако използвате Mozilla Firefox  ще имате 
възможност само да запишете файла. 

Запомнете къде сте записали файла. 

  
 
 
 

Ако използвате Microsoft Internet Explorer 
преди да започне свалянето на файла ще видите 3 
бутона. Препоръчваме Ви да изберете RUN, или 
изпълни (ако използвате версия на български 
език). 

По този начин инсталирането на продукта 
ще започне веднага, след като файлът бъде 
свален. 

Ако изберете да запишете файла, ще 
трабва да го стартирате ръчно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Препоръчваме Ви винаги да инсталирате продукти непосредствено свалени от 
нашия сайт. По този начин, ще бъдете сигурни, че инсталирате най-новата 
версия на даден продукт. 

 

 

http://www.climasoft.net/�
http://www.climasoft.net/�
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Стъпка 2  – Стартиране на инсталационния файл 
 

Преди да бъде стартиран вече 
сваленият инсталационен файл, може 
да видите предупредително съобщение 
подобно на показаното. Натиснете RUN 
или изпълни, за да бъде стартиран. 

 
 
 
 
 
 
 
 

След като стартирате 
инсталационния файл, за кратко ще 
видите показаното вдясно съобщение, 
означаващо, че инсталационната 
програма се разархивира. Изчакайте 
операцията да приключи. 

 
 
 
 
 
 
 

След стартиране на 
инсталацията, първо ще видите 
показаното вдясно съобщение, което 
означава инициализация на 
инсталацията. Изчакайте… 
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Стъпка 3  – Инсталиране на продукта 
 

  
 

След инициализирането ще 
видите приветствено съобщение и 
информация за продукта, който 
инсталирате. В случая това е Clima-
Optima. Натиснете Напред,  за да 
продължите. 

 
 
 
 
 
 
 

Следващата стъпка е да 
изберете къде да инсталирате 
продукта. По подразбиране 
директорията за инсталиране на 
„Clima-Optima” е в папката с Вашите 
програми (Program Files). Ако 
желаете, можете да смените 
инсталационната директория. 
Натиснете бутона Смени 
Диiректория, за да го направите. 

Също така по подразбиране 
след приключване на инсталацията 
„Clima-Optima” ще бъде стартирана 
автоматично.  Махнете отметката, ако 
НЕ искате „Clima-Optima” да бъде 
стартирана автоматично, след като 
инсталацията й завърши  
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След избора на директория, 
инсталацията ще продължи с въпроса 
в коя програмна група да бъде 
инсталирана “Clima-Optima”. 
Програмната група е групата от старт 
менюто на Уиндоус (Windows), 
откъдето ще стартирате продукта.  
По подразбиране "Клима-Оптима" ще 
се стартира като изберете Старт-
>Програми->ClimaSoft->Clima-Optima.  
Натиснете Напред, за да продължите 
с инсталацията на продукта 

 
 
 
 
 

След като е събрала от Вас 
необходимата информация, 
инсталиращата програма ще 
продължи със същинското 
инсталиране. През това време ще 
виждате екрана, показан на 
изображението вдясно.  

Изчакайте инсталцията да 
завърши. 

 
 
 
 

След като инсталацията 
завърши на екрана ще се появи 
съобщението "Clima-Optima setup was 
completed successfully!"  
Натиснете ОК, за да затворите 
прозореца и излезете от инсталатора.  
Ако сте оставили опцията "Стартирай 
приложението след като бъде 
инсталирано" Клима-Оптима ще бъде 
стартирана автоматично. Изчакайте 
няколко секунди. 
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В зависимост от Вашата 

операционна система, при 
автоматичното стартиране на 
продукта след инсталирането му е 
възможно да се появи допълнителен 
прозорец както показаният на 
картинката. Можете да го затворите 
спокойно. Неговата цел е била да 
стартира "Клима-Оптима".  

 

Информация: Инсталацията на”Clima-Optima” е бърза и безпроблемна и на компютър среден 
клас отнема около 4-5 минути. 
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Първо стартиране на продукта 
Първото стартиране на продукта е особено важно по две причини:  

• Да разберете, дали инсталирането на продукта е било успешно и всички компоненти 
са инсталирани правилно.  

• Да разберете, дали е необходимо да направите някакви допълнителни настройки, за 
да работи продуктът безпроблемно. 

Лицензионно споразумение 
 

След инсталацията, както и при 
обновявания, на Вашият екран ще бъде показано 
лицензионното споразумение, определящо 
отношенията между потребителите и създателите, 
разпространителите и всички ангажирани с 
продукта страни.  

Моля, прочетете внимателно 
лицензионното споразумение. Приемането му 
става с избора на отметката под текста на 
споразумението. След това натиснете ОК. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Ако НЕ СТЕ съгласни с лицензионното споразумение, НЕ го приемайте и не 
използвайте продукта. В този случай Ви препоръчваме да затворите 
програмата и да я деинсталирате от Вашия компютър! 

 

 

„Clima-Optima” на пръв поглед 
 

След като бъде стартирана, програмата 
би трябвало да изглежда по начина, който е 
показан на картинката. 

Ако Вашият екран изглежда точно по 
показаният начин, това означава, че най-
вероятно всичко е наред и продуктът е 
инсталиран успешно, както и че допълнителни 
настройки не са необходими. 
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Инструменти за диагностика 
С вградените инструмент за диагностика можете бързо и лесно да иткриете наличието на 
проблем, или да получите съвет как да направите настройка, необходима за работата на 
продукта. 

Анализатор на компонентите 
 

Анализаторът на 
Компонентите е инструмент, с 
чиято помощт можете бързо да 
определите дали продуктът 
изисква допълнителни настройки, 
за да може да работи коректно на 
Вашия компютър.  

Анализаторът на 
компоненти е проектиран да се 
активира автоматично, в случай, че 
е необходимо да направите 
допълнителни настройки.  

Все пак Ви препочъчваме да 
го стартирате ръчно (ако не е 
стартиран). Изберете Меню 
ПОМОЩ, след това "Анализатор на 
Компонентите". 

 

Какво ни казва анализаторът на Компонентите 
 

След като стартирате Анализатора  на 
компонентите (или бъде зареден 
автоматично), той проверява следните неща:  

 
• Основна База данни  
• Връзка с основната база данни  
• Празна база данни- източник за 

създаване на нови проекти  
• Връзка с празната База данни  
• Помощник за сваляне/инсталиране на 

обновления  
• Достъп до диска  

 

 

Ако всичките компоненти са правилно инсталирани, налични и използваеми, то до всеки един от 
тях ще видите зелена отметка.  

В случай, че някой от компонентите липсва, както и достъпът до него е ограничен или невъзможен, 
то ще видите червен предупредителен знак. 

 

 
Препоръчваме Ви да стартирате  анализатора на компонентите след инсталацията на продукта 
на Вашия компютър, за да сте сигурни, че ще работи безпроблемно. 
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Съветник 

Съветникът е друг вграден инструмент, за диагностика. С негова помощ потребителят 
получава експресни съвети за най-често срещаните необходими настройкиспоред  версията 
на Вашата операционна система (версията на Вашия Уиндоус) 
 

Съветникът е проектиран да се 
стартира автоматично, при наличие на 
потенциален проблем. Можете да го 
стартирате и ръчно от меню помощ, подменю 
Съветник. 

В процеса на разработка на продукта 
и на тестовия му период, операционните 
системи, изискващи настройки са:  
 

 

• Windows XP - Предимно в случаите, когато регионалните настройки са различни от Бъгарски  
• Windows Vista - Предимно в случаите, когато регионалните настройки са различни от Бъгарски, 

както и когато управлението на потребителските акаунти е включено  
• Windows 7 - Предимно в случаите, когато регионалните настройки са различни от Бъгарски, както и 

когато управлението на потребителските акаунти е включено 

 

 
Забележка: Възможно е при различните необходимите настройки вече да са били 
направени, като в този случай не се налагат никакви действия от Ваша страна. 
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Последващи стартирания на продукта 
Последващите стартирания на продукта стават от потребителя по два начина: 

Стартиране от Менюто на Уиндоус 
 
За да стартирате продукта 
изпълнете следните стъпки:  
 

2. От старт лентата на 
Windows натиснете Start  

 
3. Натиснете All Programs  

 
 

4. Изберете ClimaSoft  
 

5. Натиснете върху Clima-
Optima 

 

Създаване на пряк път (shortcut) върху работния плот (desktop) 
 

Ако желаете, можете да 
създадете пряк път (Shortcut) на 
Вашия работен плот (desktop). 
Изпълнете следните стъпки, като 
преди това се уверете, че Вашият 
работен плот е видим, т.е. всички 
отворени прозорци и програми са 
минимизирани:  

1. От старт лентата на Windows 
натиснете Start  

2. Натиснете All Programs  
3. Изберете ClimaSoft  
4. Натиснете и задръжте 

десния бутон на мишката 
върху Clima-Optima  

5. Държейки натиснат десния 
бутон изтеглете върху 
работния плот (desktop)  

6. Пуснете десния бутон и от 
появилото се меню 
изберете Copy Here 
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Използване на продукта 

Онлайн Лицензите - Общи положения 
„Клима-Оптима”  работи с онлайн лицензи. За да бъде приведен продукта в работен режим 

потребителят се нуждае от две неща: 

• Връзка с Интернет 

• Валиден и активиран лиценз, поръчан и предоставен през сайта ни www.ClimaSoft.net. 

Всеки лиценз се състои от две части: Име на лиценза и Парола 

Името на лиценза се създава автоматично от нашата система и не може да бъде променяно, а 
паролата на лиценза се задава от потребителя собственик след като е влязъл в сайта ни. Под собственик на 
лиценз се разбира потребител, който се е регистрирал в сайта, влязъл е в потребителския си акаунт и е 
направил поръчка за един или няколко лиценза за даден продукт, независимо от това кой е заплатил 
поръчката. 

Всеки лиценз има определена валидност. Тя се посочва при създаването на поръчка от 
потребителя и не може да бъде удължавана. Вместо това, при изтичане на един лиценз, потребителят 
може да поръча нов.  През периода на валидност на даден лиценз, той може да бъде използван 
(зареждан) за продукта, за който е предназначен. Няма ограничение относно това къде точно се ползва 
даденият лиценз. Например той може да бъде използван от един потребител на служебния, на личния или 
на преносимия компютър.  

Единственото ограничение е, лицензът  да не се зарежда едновременно от двама и повече 
потребителя. Ако това стане, възниква така нареченият конфликт при използването на лиценза, което се 
отчита от нашата система. В зависимост от разрешение брой конфликти за деня даден лиценз може да 
бъде временно заключен (блокиран). Блокирането на даден лиценз прави невъзможно неговото 
използване в рамките на деня (0-24 часа). 

Отговорност на всеки потребител е дали да споделя лицензите си с други потребители: колеги, 
приятели.  Въпреки, че не е забранено, предоставянето на името и паролата на Ваш лиценз на трети лица е 
изцяло Ваша отговорност. Дори при липса на злонамереност, е възможно потребители по невнимание да 
заредят един лиценз два и повече пъти, което да доведе до неговото блокиране. 

 В случай на блокиране на лиценза единствената

1. Потребителят прави поръчка на сайта ни (

 предоставяна информация е тази в клиентския Ви 
профил. Там можете да видите IP адреса, от който са направени зарежданията на лиценза.  Ако желаете 
можете да смените паролата на лиценза, за да сте сигурни, че само Вие имате достъп до него. 

Закупуването на на лиценз за продукта се осъществява в четири лесни стъпки: 

www.ClimaSoft.net) 
2. Плащането напоръчката е осъществено 
3. Системата автоматично създава необходимия лиценз(и) и уведомява потребителя 
4. Потребителят активира създадените лиценз(и) като им задава парола(и) 

 

http://www.climasoft.net/�
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Поръчка на лицез 
Поръчката на лиценз(и) за продукт е лесна и отнема около минута. За да поръчате лиценз е 

необходимо да имате активна регистрация в сайта ни: www.ClimaSoft.net. Порчъките се правят след като 
сте влезли в потребителския си профил. Изпълнете следните стъпки, за да поръчате лиценз(и) за „Клима-
Оптима”: 

 
 

1. Изберете “Моят КлимаСофт”  
 
2. Изберете "Поръчай" 
 
3. Ако нямате въведени данни за 

издаване на фактура ще 
бъдете предупредени. Можете 
да продължите със създаване 
на поръчката, или да въведете 
данни за издаване на фактура. 

 

 
 

1. Ще видите списък с продукти. 
Изберете „Клима-Оптима”. 

 
2. След като изберете желания 

продукт, ще видите зелен 
символ, показващ, че 
продуктът е избран. 

 

http://www.climasoft.net/�
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1. След като сте избрали желания 
продкт, ще видите списък с 
неговите компоненти 
(модули).  Някои от 
компонентите имат бяло поле, 
с чието маркиране/ 
размаркиране можете да ги 
включвате/премахвате от 
поръчката си, а други, които са 
задължителни, имат малка 
картинка на катинар. Те не 
могат да бъдат премахнати от 
Ващата поръчка.  
 

2. Маркирайте тези компоненти, 
които желаете. 
 

3. При маркиране/размаркиране 
на компонент ще се 
появява/изчезва малка 
картинка на отметка, която ще 
ви указва, кои компоненти са 
включени във Вашата поръчка. 

 
 

 
Логиката на употреба на продукта предполага избирането на компонентите последователно. Т.е. 
Ако поръчате Efficiency-Optima (модула за енергийна ефективност), да поръчате и Clima-Optima, 
за да можете да въвеждате/редактирате вътрешните източници. 

 

 
 
 
След избора на компонентите 
(модулите) на продукта, следва да 
изберете „Период на лиценза” и 
„Брой  лицензи”. 
 
• Период на лиценза е времето 

на валидност на даден лиценз. 
Тя може да бъде от един 
месец до една година. 
Отстъпките за по-дълъг период 
на лиценза ще видите 
изписани непосредствено до 
периода на лиценза в 
падащото меню. 
 

• Брой лицензи е броят на 
лицензи, които поръчвате 
едновременно, като всеки 
един от тях съдържа избраните 
компоненти (модули) и всички 
лицензи имат една и съща 
продължителност.  
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След като сте избрали желаните компоненти (модули) на продукта,период и брой на 
лиценза(ите) натиснете бутона „Следваща Стъпка” 

  
 
Прегледайте поръчката си преди да я изпратите 
към нашата система. Ако всичко което желаете е 
тук, натиснете бутона „Създай-Поръчката”. 
 
 

 
 
 
След приемане на Вашата поръчка, ще видите 
информация подобна на показаната вдясно. 
Натиснете бутона ОК. 
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Плащане на поръчки 

Направените поръчки всеки потребител може да види след като влезе в потребителския си 
профил. 
 

Всички направени поръчки (без 
изтритите) всеки потребител може да види в 
потребителския си профил.  

 
 
Изберете подменю „Поръчки” от меню 

„Моят КлимаСофт” или щракнете върху 
иконата за неплатени поръчки както е 
показано на картинката вдясно. 

 
 
В потребителския си профил всеки може 

да види направените (платени или неплатени) 
поръчки за продукти. 

 
 
Информация за това как да платите 

всяка една поръчка ще намерите като 
натиснете показания вдясно символ. 

 
 
Информацията ще се появи в нов 

прозорец (или нов раздел) в зависимост от 
използвания от Вас браузер. 

 
 
Също така имате възможност да 

изтриете поръчка (ако е неплатена) в случай, 
че желаете да направите промяна в 
поръчания продукт, компоненти, 
продължителност или брой на лицензите. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Инструкциите за плащане са уникални (макар и с малки разлики) за всяка една поръчка! Моля, 
уверете се, че сте прочели инструкциите за плащане към поръчката, преди да я платите! 
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Активиране на лицензи 
 

След плащането на поръчка за наш продукт и обработката му от наша страна, Вашите лицензи се 
създават автоматично.  

За създаването на нови лицензи от всяка една поръчка потребителят бива информиран по два 
начина: 

• Чрез писмо на посочения при регистрацията Email, 
• Чрез лично съобщение на сайта (www.ClimaSoft.net) 

 
Всеки новосъздаден лиценз е неактивен т.е. той няма зададена парола. За да зададете парола на 

новия си лиценз(и) следвайте следните стъпки: 
 
 
Неактивните си лицензи можете да 

видите като щракнете върху иконата показана 
вдясно, или като изберете подменю „Лицензи” 
от меню „Моят КлимаСофт”. 

 
От появилия се списък с продукти 

изберете „Клима-Оптима”.  
 
Списъкът на лицензи ще се появи 

автоматично, следа като изберете продукта. 
 
Забележка: Още в списъка на продуктите 

ще видите броя на активните и неактивни 
лицензи за всеки продукт.  

 
 
Всеки лиценз изглежда по начин 

подобен на изображението вдясно. 
Информацията за всеки лиценз съдържа: 

• Име на лиценза 
• Статус на лиценза 
• Дата на изтичане валидността, 

както и оставащи дни на 
валидност 

 
Използвайте бутона „Задай парола на 

лиценза”, за да зададете парола и да 
активирате лиценза. 

 

 

http://www.climasoft.net/�


26 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

 
След като натиснете бутона „Задай 

парола на лиценза” ще се появят две полета и 
два бутона. 

  
Въведете паролата си във всяко от двете 

полета. Паролата трябва да бъде поне 5 
символа, както и да бъде въведена и в двете 
полета без разлика.  

 
След натискане на бутона „Смени” и ако 

новата парола е въведена коректно и отговаря 
на условието за валидност (дълга е поне 5 
символа), ще получите съобщение, че паролата 
Ви е успешно запазена. 

 
С това Вие сте активирали лиценза! 

 
 
 

 
Смяната на парола на лиценз е напълно идентична със задаването на парола. Не е необходимо 
да въвеждате старата парола. 
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Добавяне на лиценз  
С помощта на модула „Управление на лицензите” можете да запазите Вашите 
активни лицензи и да ги зареждате само с едно щракване с мишката.  
 

 
За да заредите лиценз, първо трябва да 

го добавите с помощта на модула „Управление 
на лицензите”. Заредете го от меню „Файл”, 
подменю „Управление на лицензите” 

 
Модулът изглежда както е показано на 

изображението вдясно- в него няма добавени 
лицензи. Натиснете бутона „Нов Лиценз”, за да 
добавите. 

 

 
 
Имате две възможности за добавяне на 

лиценз: 
 
• Ако знаете името на Вашия лиценз, 

можете да го въведете направо 
заедно с паролата му. В този случай 
натиснете бутона „Следваща стъпка” 
 

• Ако не сте сигурни в името на 
лиценза, може да използвате 
опцията за търсене на лицензи по 
потребителско име. Въведете 
потребителското си име за сайта 
(www.ClimaSoft.net) и натиснете 
бутона “Намери Лицензи” 

 

http://www.climasoft.net/�
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Ако използватте опцията за търсене на 
лиценз(и) по потребителското си име, ще 
видите списък подобен на показания вдясно. 

Ако имате повече от един активни 
лицензи, натиснете бутона „Избери” срещу 
желания.  

Името му ще се появи автоматично в 
полето „Име на лиценз” както и ще се появи 
съобщение, напомнящо Ви да въведете 
паролата. Тя се въвежда в полето „Парола” 
непосредствено под името на лиценза. 

След като сте въвели необходимата 
информация, натиснете бутона „Следваща 
стъпка”. 

 
Забележка: Ако вече сте добавили 

някой от активните Ви лицензи на 
конкретния компютър, бутона „Избери” 
срещу този лиценз(и) ще бъде забранен! 

 
 

 

 
Добавянето на лицензи е локално т.е. за съответния компютър, на който е инсталиран продукта. 
Ако имате повече от един компютър и повече от един лиценз, можете да добавите по един на 
всеки желан компютър. Следете за това, да не дублирате лицензите- един да е добавен на 
няколко места, а друг да не е добавен никъде. 

  
След като посочите името на желания 

лиценз и коректната му парола, ще видите 
показния вдясно екран. Това е последната 
стъпка преди добавянето на лиценза, която  Ви 
дава възможност да добавите (по желание) 
допълнителна информация (пояснение) към 
лиценза. 

Също така, ако желаете, можете да 
направите лиценза лиценз по подразбиране 
(също ако желаете). Това означава, че той ще 
бъде зареждан само с едно кливане на 
мишката.  

Особено ако нямате други лицензи, Ви 
препоръчваме да направите добавяния лиценз 
по подразбиране. 

За да завършите добавянето на лиценза,  
натиснете бутона „Добави”! 

 

 

След успешното добавяне на лиценз ще го видите в списъка с лицензи в модула „Управление на 
лицензите” 
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Зареждане на лиценз 

Ако сте задали лиценз по подразбиране, можете да го зареждате само с едно 
кликване. 
 

Зареждането на лиценза по 
подразбиране може да стане по два начина: 

 
1. Като изберете подменю 

„Зареди лиценза по 
подразбиране” от меню „Файл” 
 

2. Като кликнете върху бутона 
„Лицензи” в страничната лента 
с инструменти. 

 
Ако кликнете върху някой от 

отваряните проекти в страничната лента ще 
видите съобщение дали желаете да заредите 
лиценза по подразбиране.   

 

 
 
 

 
Ако сте добавили повеече от един 

лиценз можете да заредите който желаете от 
тях от модула „Управление на лицензите”. 
Стига разбира се в този момент да нямате 
друг зареден лиценз.  

 
 
Зареждането на произволен лиценз от 

Вашия списък с валидни лицензи става като 
заредите модула „Управление на лицензите”, 
след което от списъка изберете желания 
лиценз.  

 
 
След това натиснете бутона „Зареди”, 

както е показано на изображението. 
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Работа с Клима-Оптима 

Стартиране на програмата, главен екран. 
 

Стартирането на Клима-Оптима става 
от старт менюто на Уиндоус  Програми  
КлимаСофт  Клима-Оптима. Също така, ако 
сте създали, можете да стартирате продукта и 
от иконка на Вашия десктоп. 

След стартирането на Клима-Оптима 
ще видите показания вдясно екран. В 
зависимост от бързината на Вашия компютър, 
времето за зареждане може да бъде от 3-4 до 
около 10-15 секунди. Докато се зарежда 
програмата ще виждате е лента, показваща 
прогреса на зареждане на продукта. 

Изчакайте зареждането на програмата 
да завърши.  
 

 
Вдясно е показан изглед на основния 

прозорец на Клима-Оптима. 
В горната част са стандартните 

падащи менюта. Чрез тях потребителите 
могат да извикват всички необходими 
модули и инструменти. 

Непосредствено под падащите 
менюта се намира лента, в която се 
визуализират отворените от потребителя в 
момента инструменти на програмата. 

В долната част се намира лентата на 
състоянието. В нея потребителите ще виждат 
различни съобщения по време на работа. В 
дясната част на тази лента има различни 
изображение, които дават допълнителна 
информация. 

В дясната част на екрана се намира 
лентата с инструменти и списък на последно 
зарежданите проекти, които можете да 
зареждате само с едно кликване на мишката. 
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Лента с инструменти 
 

Лентата с инструменти е една от 
особеностие на Клима-Оптима, имаща за 
цел комфортнмата работа на потребителите.  

Тя се намира в дясната част на 
екрана и по Ваше желание може да бъде 
скривана. За да я скриете натиснете 
(изключете) бутона за състоянието в лявата й 
горна част.  

Когато бутонът е в горно положение 
след като отдалечите мишката лентата се 
прибира в дясно и само малка част от нея 
остава видима. Ако желаете да я покажете 
временно поставете мишката върху нея.  

В долно (включено) положение на 
бутона за състоянието, лентата с 
инструменти е винаги видита. 

В горната част на лентата с 
инструменти се намират различни бутони за 
бърз достъп до различни модули на Клима-
Оптима. За улеснение на потребителите при 
поставяне на мишката върху всеки бутон се 
появява пояснителен текст. 

 

В долната част на лентата ще видите подредени една над друга сини папки. Това са наскоро 
отваряните от Вас проекти, чиито видим брой ще зависи от височината на лентата (респективно от 
вертикалната разделителна способност на Вашия екран). Непосредствено след инсталирането на продукта 
ще бъде видима само една папка- тази за отваряне на нов проект. В процеса на работата списъкът ще се 
увеличва. 

 
 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит (отварян проект) 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит (отварян проект) 

Enter Enter Активиране на избрания елемент. Ако това е проект го отваря, ако е 
елемента отвори извиква диалога за отваряне на файл. 

Del Del Премахва отварян проект от списъка (премахването на елемент не 
изтрива самия файл) 

 

 
Освен скрита/видима, лентата с инструменти може да има още две състояния. Списъкът с 

наскоро отваряните проекти може да се  скрива/показва като натиснете изображението както е 
показано на горната графика.  
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Създаване на проект 
Клима-Оптима запазва всичките Ви данни под формата на файлове, или проекти. Всеки един 

проект е обособен в самостоятелен файл, който съдържа в себе си всичката необходима информация. 
Файлът е напълно преносим и може да се отваря с цел редакция или създаване на справки на произволен 
компютър. 

Избиране на тип проект, който ще създадете 
 

При създаване на нов проект можете да изберете между опцията да създадете нов, напълно празен 
проект, или, ако желаете да създадете проект, базиран на съществуващ, в който случай ще можете да 
импортирате в новия проект наличните ограждения, прозорци или инсталации, както и да създадете 
автоматично определен брой помещения. 

 
За да създадете нов, напълно 

празен  проект изберете меню „Файл”, 
след това „Нов Проект” 

 
Ще се появи екран, предлагащ Ви 

две опции: 
1. Създаване на нов, напълно 

празен проект  
 

2. Създаване на нов проект, 
базиран на съществуващ 

 
Когато създавате напълно празен 

проект, в него няма никакви данни, както 
и никакви ограждения, инсталации или  
прозорци. 

  
За да създадете нов проект, 

базиран на съществуващ, направете 
следното: 

 
1. Изберете опцията „Нов 

проект, базиран на 
съществуващ” 
 

2. Натиснете бутона, който ще 
се появи при избрирането на 
тази опция, за да посочите 
проекта източник, както е 
показано на изображението. 
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След натискането на бутона ще 
се появи прозорец, в който да посочите 
проекта източник. 

 
Изберете желания проект 

източник, след което натиснете „Open“, 
или отвори, в зависимост от настройките 
на Вашия компютър. Забележка:  

 
 
 
 
 
В зависимост от 

операционната Ви система, 
прозорецът може да изглежда 
различно от показания на 
изображението. 

 
 

След като сте избрали проекта 
източник, екранът Ви ще изглежда по 
подобен начин.  

Програмата ще анализира 
проекта източник и ще покаже 
наличните в него стени, прозорци, както 
и инсталации. 

До всеки тип елементи има 
отметка- размаркирайте я, ако не 
желаете да добавяте в новия проект 
групата елементи. Ако например в 
проекта източник има налични 
прозорци, но Вие не желаете да ги 
добавите, размаркирайте отметката 
„Добави съществуващите прозорци”. 

По желание програмата може да 
създаде автоматично желан брой етажи 
с фиксиран брой помещения на всеки 
етаж. Маркирайте тази отметка и 
задайте желаните етажи и брой 
помещения на всеки етаж. 

 
 

 

Независимо дали сте избрали да създадете напълно празен проект, или такъв, базиран на 
съществуващ, натиснете бутона „Следваща”, за да преминете към следващата стъпка от създаването на 
проекта. 

 

 
Препоръчително е да създавате новите си проекти в папката проекти (Projects), която се 
намира в инсталационната папка на „Клима-Оптима”. Практически обаче нямате 
ограничения за това къде да записвате Вашите проекти.Можете дори да ги създавате на 
отдалечен компютър Във вашия офис. В този случай обаче е възможно забавена работа с 
тях, както и грешки по време на работа, вслучай на нестабилност в работата на Вашата 
мрежа и/или  при промяна на потребителските Ви привилегии. 
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Персонализиране на Вашите проекти 
 

„Клима-Оптима” предлага на потребителите уникалната възможност да персонализират 
създаваните от тях проекти. Можете да посочите Вашите имена, а по желание- фирма, населено място, 
адрес на електронна поща и телефон. 

Информацията се криптира (кодира) по специален начин, което прави невъзможно нейното 
променяне*. 

Ако персонифицирате Вашите проекти, другите потребители ще могат да видят информация за 
създателя на проекта, както и ще имат възможност (ако е посочено) да осъществят с него връзка чрез 
имейл или телефон. 

 

 
Под невъзможност да се промени информацията се има предвид, че е изключително трудно 
да бъде въведено например ново име или имейл, което да бъде визуализирано от 
програмата. Опитите за промяна ще доведат до разрушаване на криптирания тектс, като 
вместо нововъведеното име ще се видят произволни и безсмислени символи. 

  
 
В дясно виждате екрана за въвеждане 

на персонална информация към проект при 
неговото създаване. 

Разбира се, ако не желаете да 
попълните никаква информация, натиснете 
бутона „Анонимен”. Програмата автоматично 
ще попълни всички полета с текст подобен на 
„не е посочено”, след което ще можете да 
преминете към създаването на Вашия нов 
проект, като натиснете бутона „Създай”. 

Ако желаете да зададете персонална 
информация, ще трябва да попълните 
минимум трите полета: Собствено, фамилно 
име и населено място. По желание можете да 
добавите Вашето звание, например 
„инженер”, бащино име, името на фирмата Ви, 
както и адрес на електронна поща и телефон 
за контакти.   
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Независимо дали създавате празен 

проект или такъв базиран на съществуващ, 
последната стъпка е да зададете име на Вашия 
нов проект.  

Вдясно виждате показан прозорецът, в 
който задавате има на Вашия нов проект.  

Ако ползвате опцията да създадете нов 
проект, базиран на съществуващ, програмата 
Ви предлага името „Нов проект от темплейт”. 

Ако създавате напълно празен проект, 
той няма да има име по подразбиране. 

Задайте желаното име на Вашия нов 
проект и натиснете „Save” (или „Запиши”, ако 
ползвате настройки на български).  

 
След като сте задали името на Вашия 

нов проект, програмата ще провери дали в 
посочената папка не съществува друг файл със 
същото име.  

Ако това е така, ще видите показаното 
на изображението вдясно съобщение. 

Имате три възможности, в случай че за 
име на Вашия нов проект сте посочили име на 
съществуващ проект: 

1. Ако желаете да запишете върху 
съществуващия файл, което ще 
доведе до загубване на данните в 
него натиснете „ДА” 

2. Ако желаете да зададете ново име 
на Вашия нов проект, натиснете 
„НЕ”. Програмата ще ви върне към 
предната стъпка, за да посочите 
ново име на файла. 

3. Ако натиснете „ОТКАЗ” ще видите 
отново екрана за въвеждане на 
персоналната информация.  
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След окончателното избиране на име 

на новия Ви проект, той ще бъде създаден, 
след което програмата ще го визуализира. 

 
Докато се зарежда новият проект ще 

видите прозорец с лента за прогреса, подобен 
на показания вдясно. 

 
Изчакайте зареждането на проекта да 

завърши! 

 
 

 

 

 

Отваряне на съществуващ проект 
Съществуващ проект можете да отворите 

чрез лентата с инструменти, намираща се в 
дясната част на главния екран на програмата. 

Щракнете двукратно върху най-горната 
папка, с надпис „Отвори” 

 
Забележка: Това ще е единствената 

видима папка при началната Ви работа с 
продукта. 

Също така можете да изберете меню 
„Файл”, след което меню „Отвори”, след това 
„Отвори проект”. 

Ще се покаже прозорец, в който да 
посочите желания проект.  
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В хода на работа с „Клима-Оптима” 
последно отваряните от Вас проекти ще Ви бъдат 
под ръка за по-лесно отваряне. Можете да ги 
намерите както в страничната лента, така и в 
подменю „Последно отваряни” на меню „Файл”. 

Ако желаете да изчистите списъка, 
можете да го направите като изберете „Изчисти 
списъка”, както е показано на изображението. 

 
 
 
 
 
 
 

 
След като сте посочили желания проект, 

той ще бъде зареден в програмата.  
Отварянето на съществуващ проект 

отнема около 4-5 секунди. През това време ще 
виждате показаният вдясно индикатор на 
прогреса. 
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Отваряне на проект от по- срата версия на база данни 
Клима-Оптима е продукт, в чиято 

концепция е заложено постоянното 
усъвършенстване. В резултат на това, при 
актуализиране (обновяване на продукта) е 
възможно версията на базата данни да бъде 
променена към по-висока.  

Това по никакъв начин не се отразява на 
Вашите проекти- текущи или вече създадени. 
Единственото, което е необходимо, е да оставите 
вградения конвертор да преобразува файла в 
новата версия. 

Вдясно е показано съобщението, което се 
визуализира, когато се опитате да отворите файл 
в по-стара (по- иска) версия на базата данни. 
Отговорете с „Да” на въпроса, дали желаете да 
конвертирате файла.  

След това програмата ще Ви даде 
възможност да запишете резервно копие (в 
старата версия на базата данни) на Вашия 
файл.  

 

 
 Операцията по конвертирането на Вашите проекти в по-нова версия на базата данни 
отнема само няколко секунди и не застрашава информацията в тях! Все пак, чисто 
теоретично, възможно е, например при прекъсване на електрозахранването, данните да 
бъдат загубени. По тази прична, Ви съветваме да правите резервни копия на важните Ви 
проекти, особено тези, които са от особено значение за Вас или бизнеса Ви! 

 
 
Следващата стъпка е програмата да 

стартира конвертиращия модул, който ще 
приключи работа за няколко секунди. Ако сте 
изчакали без да превключвате към друга 
програма (приложение), информационният 
прозорец на конвертора ще се появи над 
прозореца, информиращ Ви, че фалът е изпратен 
за конвертиране, както е показано на 
изображението.  

Натиснете бутона „Ок” на двата 
подсещащи прозореца. 

След това програмата ще Ви попита, дали 
искате да продължите с отварянето на 
конвертирания файл. Отговорете с „Да”, за да го 
заредите.  

 

 

 
Съветваме Ви да изчакате конвертирането да приключи, без да превключвате към други 
програми (прозорци), за да може съобщението от конвертора да се появи най-отгоре. 

 

 
Също така е възможно да забравите аа затворите прозореца на конвертора, особено ако 
имате отворени други програми. Не се притеснявайте- можете безопасно да го затворите 
по всяко време.Той вече е свършил работата си. 
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Архивните копия – Общи положения 
Относно сигурността на данните „Клима-Оптима” предоставя на своите потребители уникалната 

възможност да създават и управляват архивни копия на всичките си проекти.  

Представете си например, че запишете нов проект върху съществуващ. При други програми това би 
довело до безвъзвратната загуба на данните. Благодарение на технологията за създаване на архивни 
копия, Вие ще можете да възстановите данните за стария проект, дори и многократно да сте записвали 
върху него! 

Няколко са важните моменти в концепцията за създаване и поддържане на архивни копия на 
Вашите проекти: 

• Създаването на архивни копия става локално: т.е. на компютъра, на който работите.  Това означава, 
че ако примерно ползвате флаш памет и работите даден проект например в офиса и на 
преносимия си компютър, то и на двете места, ще има негови различни

• Друг важен момент е, че създаването на архивни копия може да бъде настройвано от контролния 
панел на програмата, като възможностите варират от това да създавате копия на проект при всяка 
негова промяна в процеа на работа, до това да го изключите напълно. (за повече информация 
прочетете глава „Настройки на програмата”) 

 архивни копия.  

• Идентификацията на всеки Ваш проект става възоснова на вътрешната информация, налична във 
файла на проекта, а не въз основа на неговото име! Това означава, че дори ако преименувате 
даден файл, то архивните копия ще се създават и добавят към оригиналното име на файла! 

• Архивните копия са организирани по: 
o Име на проект 

 Дата(и) на създаване на архивното копие 

• Часо(ове) на отделните архивни копия за дадената дата 
 

С цел максималната сигурност на Вашите данни Ви препоръчваме да обърнете внимание на 
следните неща: 

 
Препоръчваме да разрешите поне един от режимите на създаване на архивни копия на Вашите 
проекти: при отваряне, при промяна, или при затваряне на проекта. 
 

 
Избягвайте да преименувате проектите си ръчно! Вместо това използвате опцията „Запиши 
проекта като...”, налична в меню „файл”! Причината за това е, че идентификацията на всеки Ваш 
проект става въз основа на вътрешната информация, налична в него, а не въз основа на неговото 
име

 

! Това означава, че дори ако преименувате даден файл, то архивните копия ще се създават и 
добавят към оригиналното име на файла, което може да стане причина за объркване и/или 
трудното намиране на архивните копия на проекта. 
 
Ако сте работили върху даден проект на няколко компютъра, е препоръчително да възстановите 
архивното копие на съответния компютър. Въпреки, че е възможно, не се препоръчва да 
смесвате архивните копия  
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Възстановяване на проект от архивно копие 
За да възстановите проект от негово 

архивно копие, изберете меню : 
„Файл” „Отвори”  „Възстанови проект 

от архив”,  
както е показано на изображението 

вдясно.  
 
 

 
Ще видите началния изглед на съветника 

за възстановяване на проекти от архива. Този 
екран е информационен- информира потребителя 
за предназначението на инструмента. Натиснете  
„Напред”, за да продължите... 
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На показания вдясно екран виждате 
процеса на анализиране на наличните архивни 
копия от съветника. 

Индикаторът на прогреса ще Ви ориентира 
за скоростта на обработка. Ако имате по-голям 
брой архивни копия, процесът на анализирането 
им може да отнеме малко повече време. 

Изчакайте да бъдат анализирани всички 
файлове. След като това стане, ще видите на 
екрана съобщение от рода на „Имате ... налични 
архивни копия”.  

Натиснете „Напред”, за да продължите. 

 
 

Следващият екран Ви показва 
информация за наличните архивни копия на 
Вашите проекти.  

Всеки проект е показан с картинка на 
къщичка и име. Това е оригиналното име на 
файла. Както вече споменахме, дори ако 
преименувате ръчно даден файл, то неговите 
архивни копия ще се създават към 
оригиналното му име. 

Структурата на представяне на 
информацията е йерархично-логическа. Към 
всеки проект има 2 подкатегории: 

• Данни за оригиналния файл 
• Архивни копия 

Както забелязвате, в списъка има 2 
проекта с име ТЕСТ. Това означава, че нов 
проект със същото име (ТЕСТ) е бил създаден 
и записан върху стария проект със същото 
име. Както виждате, данните и за двата 
проекта са запазени и налични! 

 
 

 
Ако не записвате всичките си файлове на едно място, повтарящите се имена на файлове вече 
може да не означават версии на един и същ файл, а да бъдат файлове с еднакви имена, но 
записани в различни директории. 
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В категория „Данни за оригиналния 
файл” ще намерите информацията, 
необходима за идентифицирането на даден 
проект. Нека разгледаме различните 
подкатегории и информацията, която дават: 
• Име на файла: това е оригиналното име 

на Вашия проект в момента на 
създаването му. 

• Дата и час на създаване:  
• Персонална информация: ако е 

посочена при създаването, следващите 5 
подкатегории са съответно за създателя 
на файла (2 или 3 имена), фирма, 
населено място и адрес за електронна 
поща. 

• Компютър на създаване: информацията 
в тази подкатегория е малко по-
абстрактна, и съдържа името на 
компютъра, на който проектът е бил 
създаден. 

• Оригинално местоположение: това е 
мястото, където даден проект е бил 
създаден.  
 

 

 
Подкатегорията „Оригинално местоположение на файла”, както и останалите са архивни т.е. не 
могат и не се променят в хода на работа с проекта. Тяхната цел е да предоставят информация на 
потребителя с цел по-лесното идентифициране на файла, особено в случаите когато  са налце 
няколко версии на един и същи файл (когато върху файла е записвано един или повече пъти). 

 

 
В категорията „Архивни копия” към всеки 

файл ще откриете наличните архиви за дадения 
файл, или проект. Както се вижда и от 
изображението, архивите на проектите са 
организирани по дати с цел по- лесното намиране 
на желаното копие, от което да възстановите 
Вашия проект. 

 В разглеждания случай, за проекта „ТЕСТ” 
имаме 2 версии (срещаме името 2 пъти), но също 
така е възможно, това да са различни проекти 
(записани в различни директории), но с едно и 
също име. 

За двата проекта „ТЕСТ” имаме общо 3 
дати, за които имаме архивни копия.  

Избираме датата, от която искаме да 
възстановим проекта. 

 

 
За улеснение на потребителите, при анализирането на архивните копия се отчита относителното 
им местоположение във времето между датата на създаване на проекта и днешната дата. Въз 
основа на това, всяко архивно копие се обозначава с картинка, указваща неговата давност, което 
цели да ориентира потребителя при намирането на желаното архивно копие. 
Принципно, но не и задължително, по-старите копия съдържат по-малко данни, тъй като са 
правени най-скоро след създаването на проекта, докато по- новите се предполага че съдържат 
най-новите промени.  
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Със зелен часовник и дискета са обозначени архивни копия, създадени към днешна 
дата, или малко преди това. Тези копия са най-новите. 

 
Със жълт часовник и дискета са обозначени архивни копия, по- стари от тези 
обозначени със зелено, но по- късни от датата на създаване на проекта. Тези копия са в 
средата на времевата линия. 

 
Със червен часовник и дискета са обозначени най-старите архивни копия- от деня на 
създаване на проекта до малко след това.  

 
С червен часовник и удивителен знак са обозначени архивни копия в по-стара 
версия на базата данни. 
 

  

Нека да разгледаме датата 02.04.2011, за 
която имаме архивни копия за проекта „ТЕСТ”. 
Тъй като проектът е бил създаден на същата дата, 
то това са неговите възможно най-стари архивни 
копия. Те са показани с червен часовник 
(последните 4 на изображението). 

Освен това, имаме и 8 архивни копия с 
червен часовник и удивителна, което означава, че 
те са в по- стара версия на базата данни. 

Различните архивни копия на даден 
проект за дадена дата са подредени по часове 
във възходят ред: най-напред са най-ранните 
копия за деня, след това следват по-късните. 

Ориентирайки се по часа, изберете 
желаното архивно копие и натиснете бутона 
напред. 

 

 
Последната стъпка е да запишете 

желаното архивно копие като нов файл. 
В горната част на екрана ще видите кратка 

информация за оригиналния файл, датата и часа 
на създаването му, а под него датата и часа на 
създаване на избраното за възстановяване 
архивно копие. 

Натиснете бутона „Запиши”, за да се 
появи прозореца (показан на изображението) в 
който да посочите името на файла. 

По подразбиране, програмата ще Ви 
предложи да запишете файла в папката Проекти 
(Projects), но по Ваше желание можете да 
запишете новия файл където желаете. 
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След като запишете архивното копие като 
проект ще видите показаното съобщение. 

Ако желаете, програмата може да премине 
към отваряне на вече възстановения проект. 

 
 

 
В случаите, когато възстановявате проект от архивно копие, което е в по-стара версия на базата 
данни, при отварянето на файла програмата ще Ви предложи да го конвертирате във версията на 
текущата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При възстановяване на архивни копия, те могат да бъдат записвани единствено като нови 
файлове. Това означава, че не можете да изберете съществуващ проект, чието име да ползвате. В 
конкретния случай не можете да запишете архивното копие като „ТЕСТ”.  
 

 
За улеснение програмата автоматично Ви предлага име на възстановеия проект, състоящо се от 
оригиналното име на проекта (в случая „ТЕСТ”, последвано от текущата дата и час. Ако приемете 
това име, то файлът на възстановеният проект ще се казва „ТЕСТ(дд.мм.гггг чч-мм-сс)”, където: 

• дд е текущият ден 
• мм е текущият месец 
• гггг е текущата година 
• чч е текущият час 
• мм е текущата минута 
• сс е текущата секунда 
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Модул Компоненти 
Модул „Компоненти” на програмата позволява 

на потребителите да добавят/редактират/изтриват 
набор от дограми, остъклявания, Коефициенти на 
повърхностно съпротивление, материали, оградни 
елементи и ограждащи конструкции, които ще им 
бъдат необходими за употреба в конкретните 
обекти за създаване на ограждения, прозорци и 
така нататък. 

 
Модул „Компоненти” е достъпен от менюто на 

продукта, както е показано на изображението. 
 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 
 

 

 

 
Въведените от потребителите дограми, остъклявания, Коефициенти на повърхностно 
съпротивление, материали, оградни елементи и ограждащи конструкции се запазват винаги 
локално т.е. на компютъра, на който са въведени в  обща база данни. 

 

 
За разлика от въведените в общата база данни, компонентите добавени в конкретен проект са 
напълно мобилни. Ако например отворите проект създаден на един компютър, на друг където не 
са налични например материалите на дадено ограждение, то това няма да се отрази на проекта и 
всички свързани изчисления.  
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Модул „Компоненти”- Дограми 
В модул „Компоненти”- „ДОГРАМИ”, 

потребителите могат да добавят/ редактират/ 
изтриват топлофизическите характеристики на 
различни видове дограми и рамки, които биха 
могли да се използват при въвеждането на 
остъклените оградни елементи в разглежданите 
обекти. 
 

Модул „Компоненти” – „Дограми”е 
достъпен от менюто на продукта, както е показано 
на изображението. 

 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 
 

При инсталацията на програмния продукт в списъка на дограмите се зареждат по един 
представител на отделните типове дограми с примерни стойности на коефициентът на топлопреминаване 
на елемента съгласно осреднени данни на производители. Типовете на дограмите са определени съгласно 
разделянето, определено в Таблица 2 към чл.12., ал.1 от НАРЕДБА №7 от 2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНО-МИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( Обн., ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм., 
ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 2009 г.). От избора на определен тип дограма, се определя 
референтната стойност на коефициента на топлопреминаване на остъкления ограден елемент, в чийто 
изграждане участва.  

Така предоставеният списък на дограми може да се използва директно при въвеждането на 
ограждащите остъкрени елементи на разглежданите сгради. При желание от страна на потребителя е 
предоставена възможност за въвеждане на допълнителни елементи към списъка, както и за редактиране 
на вече наличните такива. Редактирането на съществуващ елемент от списъка не се отразява

При избор от лентата с отметки на 
компонента „ДОГРАМИ” се визуализира 
поле със списък на наличните към момента 
дограми в базата данни на програмата, на 
която работите. Списъка се състои от три 
колони – първата е поредния номер на 
елементите, втората – условното 
наименование на елемента, зададено от 
потребителя и третата – стойността на 
коефициента на топлопреминаване на 
съответния елемент.  

За улеснение е предвидена 
възможността на филтриране на списъка 
според типа на дограмата.   

В долния десен ъгъл на полето са 
бутоните за въвеждане на нови елементи 
към списъка и за редактиране на текущ 
елемент.  

 на 
проектите, в които той е използван до момента на редакцията. 
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При избор на някоя от двете възможности: 
добавяне или редакция на дограма се 
визуализира поле за въвеждане на данните за 
новия или редактирания елемент (показано 
на изображението вдясно). 
 Данните, необходими за въвеждане са 
следните: 

• тип на дограмата,  
• наименование  
• стойност на коефициента на 

топлопреминаване.  
След въвеждането на тези данни, те се 
записват за редактирания елемент от списъка 
или се добавя нов елемент с въведените 
данни, ако се касае за въвеждане на нов. За 
да се добави или редактира дограма, е 
необходимо да се попълнят всички искани 
данни за нея. 

 
 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит от списъка 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит от списъка 

Enter Клавиш Enter Когато фокусът е в списъка с елементи (дограми) показва полето за 
редакция. 
Когато е активно полето за редакция/ добавяне на нов елемент 
придвижва фокуса към следващото поле. 

INS Клавиш INS Добавяне на Нов елемент(дограма). При натискането му се 
визуализира полето за добавяне на нов елемент. 

Esc Клавиш Esc Валиден само в процеса на редакция/ добавяне на нов елемент- 
скрива полето за въвеждане на данни. 

 

 

 

 
Чрез командата DEL от клавиатурата се предприема изтриване на маркирания елемент. 

Изтриването не може да се осъществи без допълнително потвърждение на направения избор за 
отстраняване на маркираните данни. След потвърждение премахването на елемента е 
окончателно и не подлежи на възстановяване. Премахването на елемент от списъка не се 
отразява

 

 

 на проектите, в които той е използван до момента 
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Модул „Компоненти”- Остъклявания 
В модул „Компоненти”- „ОСТЪКЛЯВАНИЯ”, 

потребителите могат да добавят/ редактират/ 
където са въведени топлофизически 
характеристики на различни видове стъклопакети, 
които биха могли да се използват при въвеждането 
на остъклените оградни елементи в разглежданите 
обекти. 
 

Модул „Компоненти” – „ОСТЪКЛЯВАНИЯ” е 
достъпен от менюто на продукта, както е показано 
на изображението. 

 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 
 

При инсталацията на програмния продукт в списъка на остъкленията се зареждат примерни 
остъкления с топлофизически и оптически характеристики, осреднени по данни на производители.  

Така предоставеният списък на стъклопакети и остъклявания може да се използва директно при 
въвеждането на ограждащите остъклени елементи на разглежданите сгради. При желание от страна на 
потребителя е предоставена възможност за въвеждане на допълнителни елементи към списъка, както и за 
редактиране на вече наличните такива.  

Редактирането на съществуващ елемент от списъка не се отразява

При избор от лентата с отметки на 
компонента „ОСТЪКЛЯВАНИЯ” се 
визуализира поле със списък на наличните 
към момента остъклявания и стъклопакети в 
базата данни на програмата, на която 
работите. Списъка се състои от три колони – 
първата е поредния номер на елементите, 
втората – условното наименование на 
елемента, зададено от потребителя и третата 
– стойността на коефициента на 
топлопреминаване на съответния елемент.  

В долния десен ъгъл на полето са 
бутоните за въвеждане на нови елементи 
към списъка и за редактиране на текущ 
елемент.  

 на проектите, в които той е 
използван до момента на редакцията. 

 

 
След въвеждането на тези данни, те се записват за редактирания елемент от списъка или се добавя 

нов елемент с въведените данни, ако се касае за въвеждане на нов. За да се добави или редактира 
остъкляване, е необходимо да се попълнят всички искани данни за него. Избора на типа на остъкляването 
определя диапазона на изменение на стойностите на фактора на проникване за прозореца, определени в 
Таблица 9 от Методиката за изчисляване на сух охладителен товар на сгради. 
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При избор на някоя от двете 
възможности се визуализира поле за 
въвеждане на данните за новия или 
редактирания елемент, както следват:  

• наименование,  
• тип на остъкляването,  
• стойност на коефициента на 

топлопреминаване  
• стойност на коефициента на 

пропускане.  
 
След въвеждането на тези данни, те се 

записват за редактирания елемент от списъка 
или се добавя нов елемент с въведените 
данни, ако се касае за въвеждане на нов. За 
да се добави или редактира дограма, е 
необходимо да се попълнят всички искани 
данни за нея. 

 
 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит от списъка 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит от списъка 

Enter Клавиш Enter Когато фокусът е в списъка с елементи (остъклявания) показва полето 
за редакция. 
Когато е активно полето за редакция/ добавяне на нов елемент 
придвижва фокуса към следващото поле. 

INS Клавиш INS Добавяне на Нов елемент (остъкляване). При натискането му се 
визуализира полето за добавяне на нов елемент. 

Esc Клавиш Esc Валиден само в процеса на редакция/ добавяне на нов елемент- 
скрива полето за въвеждане на данни. 

 

 

 

 
Чрез командата DEL от клавиатурата се предприема изтриване на маркирания елемент. 

Изтриването не може да се осъществи без допълнително потвърждение на направения избор за 
отстраняване на маркираните данни. След потвърждение премахването на елемента е 
окончателно и не подлежи на възстановяване. Премахването на елемент от списъка не се 
отразява

 
 на проектите, в които той е използван до момента 
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Модул „Компоненти”- Коефициенти на повърхностни съпротивления 
В модул „Компоненти”- „Коефициенти на 

повърхностни съпротивления”, потребителите 
могат да добавят/ редактират/ където са въведени 
топлофизически характеристики на различни 
съпротивления на топлопредаване на отделните 
типове повърхности. 
 

Модул „Компоненти” – „Коефициенти на 
повърхностни съпротивления”е достъпен от 
менюто на продукта, както е показано на 
изображението. 

 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 
 

При инсталацията на програмния продукт в списъка се зареждат необходимите данни за 
повърхностните съпротивления, определени според БДС EN ISO 6946. Така предоставеният списък може да 
се използва директно при конфигуриране на ограждащи конструкции. Предоставена е възможност, при 
желание от страна на потребителя, за въвеждане на допълнителни елементи или редакция на 
съществуващите.  

Редактирането на съществуващ елемент от списъка не се отразява

При избор от лентата с отметки на 
компонента „КОЕФИЦИЕНТИ НА 
ПОВЪРХНОСТНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ” се 
визуализира поле със списък на различните 
типове повърхноси. Списъка се състои от три 
колони – първата е поредния номер на 
елементите, втората – условното 
наименование на елемента, зададено от 
потребителя и третата – стойността на на 
повърхностното съпротивление на 
топлопредаване за съответния елемент.  

В долния десен ъгъл на полето са 
бутоните за въвеждане на нови елементи 
към списъка и за редактиране на текущ 
елемент. При избор на някоя от двете 
възможности се визуализира поле за 
въвеждане на данните за новия или 
редактирания елемент, както следват: 
наименование и стойност на 
съпротивлението на таплапредаване на 
елемента. След въвеждането на тези данни, 
те се записват за редактирания елемент от 
списъка или се добавя елемент с въведените 
данни, ако се касае за въвеждане на нов. За 
да се добави или редактира елемент, е 
необходимо да се попълнят всички искани 
данни за него.  

 

 на проектите, в които той е 
използван до момента на редакцията. 
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При избор на някоя от двете 

възможности се визуализира поле за 
въвеждане на данните за новия или 
редактирания елемент, както следват:  

• наименование,  
• стойност на коефициента на 

повърхностно съпротивление на 
топлопреминаване 
 

След въвеждането на тези данни, те се 
записват за редактирания елемент от списъка 
или се добавя нов елемент с въведените 
данни, ако се касае за въвеждане на нов. За 
да се добави или редактира дограма, е 
необходимо да се попълнят всички искани 
данни за нея. 

 
 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит от списъка 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит от списъка 

Enter Клавиш Enter Когато фокусът е в списъка с елементи (Коефициент на повърхностни 
съпротивления) показва полето за редакция. 
Когато е активно полето за редакция/ добавяне на нов елемент 
придвижва фокуса към следващото поле. 

INS Клавиш INS Добавяне на Нов елемент (Коефициент на повърхностни 
съпротивления). При натискането му се визуализира полето за 
добавяне на нов елемент. 

Esc Клавиш Esc Валиден само в процеса на редакция/ добавяне на нов елемент- 
скрива полето за въвеждане на данни. 

 

 

 

 
Чрез командата DEL от клавиатурата се предприема изтриване на маркирания елемент. 

Изтриването не може да се осъществи без допълнително потвърждение на направения избор за 
отстраняване на маркираните данни. След потвърждение премахването на елемента е 
окончателно и не подлежи на възстановяване. Премахването на елемент от списъка не се 
отразява

 
 на проектите, в които той е използван до момента 
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Модул „Компоненти”- Материали 
В модул „Компоненти”- „Материали”, 

потребителите могат да добавят/ редактират/ 
топлофизическите характеристики на 
строителните продукти (материали), които биха 
могли да се използват при конфигуриране на 
ограждащите конструкции на разглежданите 
обекти. 

Модул „Компоненти” – „Коефициенти на 
повърхностни съпротивления”е достъпен от 
менюто на продукта, както е показано на 
изображението. 

 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 
 

При инсталацията на програмния продукт, в списъка на материалите се зареждат всички данни 
съгласно Таблица 1 от Приложение 4 към чл.10, ал.5 от НАРЕДБА №7 от 2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ (Обн., ДВ, бр.5 от 2005 г.; изм., 
ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 2009 г.).  

Така предоставеният списък на строителните продукти (материали) може да се използва директно 
при конструиране на различни видове оградни елементи, които от своя страна да се изолзват в бъдещи 
проекти. За улеснение на работата е предвидено предварително разделяне на материалите по групи. 
Предвидена е възможност за добавяне на нови групи материали към списъка, въвеждане на нови 
материали към нови или вече съществуващи групи, както и редактирането на вече съществуващи групи и 
материали. Редактирането на съществуващи група или елемент от списъка не се отразява

При избора от лентата с отметки на 
компонента „МАТЕРИАЛИ” се визуализира 
поле със същото име, в което са оформени 
два прозореца. В горния прозорец е 
списъкът на типоевете строителни продукти, 
отново определени от Таблица 1. При 
отварянето на полето, фокусът е върху 
първия тип материали. В долния прозорец се 
визуализира списъка на материалите, 
отнасящи се към маркирания в дадения 
момент тип от горния прозорец. 

Списъкът от горния прозорец 
съдържа наименованията на групите 
материали. 

Долният списък е с шест колони. 
Първата колона е поредния номер ан 
материала в списъка. Втората колона е 
наименованието на материала. Третата 
колона е плътността на съответния материал 
ρ [kg/m3]. Следващите три графи са 
изчислителните стойности на 
топлофизичните характеристики на 
материалите както следва: специфичен 
топлинен капацитет c [J/(kg.K)]; коефициент  

 на проектите, в 
които елементът е използван до момента на редакцията. 
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на топлопроводност λ [W/(m.K)]; число на дифузионно съпротивление на водна пара μ [-]. При 
въвеждането на нов материал към списъка, стойностите на топлофизическите характеристики на 
материала се вземат от техническите спецификации на производителя. 

 
Програмният продукт 

предоставя възможност на 
потребителите да добавят, редактират 
или изтриват групи от материали 

 
При добавяне или редактиране 

на група материали може да бъде 
задавано единствено нейното 
наименование. 

 

 
За всяка група могат да бъдат 

добавяни/ редактирани или изтривани 
наличните материали 

При избор на някоя от двете 
възможности (редакция/добавяне на 
материал) се визуализира поле за 
въвеждане на данните за новия или 
редактирания елемент, както следва:  

• група на материала 
• наименувание 
• плътност 
• специфичен топлинен 

капацитет 
• коефициент на 

оплопроводност 
• число на дифузионно  

съпротивление на водна 
пара 

След въвеждането на тези 
данни, те се записват за редактирания 
елемент от списъка или се добавя нов 
елемент с въведените данни, ако се 
касае за въвеждане на нов. За да се 
добави или редактира дограма, е 
необходимо да се попълнят всички 
искани данни за нея. 
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Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит от списъка 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит от списъка 

Enter Клавиш Enter Когато фокусът е в списъка с елементи (Коефициент на повърхностни 
съпротивления) показва полето за редакция. 
Когато е активно полето за редакция/ добавяне на нов елемент 
придвижва фокуса към следващото поле. 

INS Клавиш INS Добавяне на Нов елемент (Коефициент на повърхностни 
съпротивления). При натискането му се визуализира полето за 
добавяне на нов елемент. 

Esc Клавиш Esc Валиден само в процеса на редакция/ добавяне на нов елемент- 
скрива полето за въвеждане на данни. 

 

 

 

 
Чрез командата DEL от клавиатурата се предприема изтриване на маркирания елемент. 

Изтриването не може да се осъществи без допълнително потвърждение на направения избор за 
отстраняване на маркираните данни. След потвърждение премахването на елемента е 
окончателно и не подлежи на възстановяване. Премахването на елемент от списъка не се 
отразява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на проектите, в които той е използван до момента 
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Модул „Компоненти”- Оградни елементии 
В модул „Компоненти”- „Оградни 

елементи”, потребителите могат да добавят/ 
редактират/ изтриват топлофизическите 
характеристики на готови оградни елементи. Този 
компонент е създаден за улеснение на 
потребителите при нужда от бързи изчисления на 
топлоприходи и топлозатуби за помещения и 
сгради, където не са необходими детайли за 
ограждащите конструкции или за въвеждане на 
готови ограждащи конструкции с данни на 
производители, какъвто е случая с 
топлоизолационните панели например. 
 

Модул „Компоненти” – „Оградни елементи” 
е достъпен от менюто на продукта, както е 
показано на изображението. 

 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 

 

 

При инсталацията на програмния продукт списъкът на оградните елементи е празен и на 
потребителя е предоставена възможността за въвеждане на елементи, както и в последствие за редакция 
на наличните такива.  

Редактирането на съществуващ елемент от списъка не се отразява

При избор от лентата с отметки на 
компонента „ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ” се 
визуализира поле със списък на елементите. 
Списъка се състои от четири колони – 
първата е поредния номер на елементите, 
втората – условното наименование на 
елемента, зададено от потребителя, третата 
– съпротивлението на топлопреминаване на 
елемента (зададено от производител или 
определено от проектанта) и четвъртата – 
средна плътност на оградния елемент, 
определена от производител или по 
изчислителен метод, на база използваните 
материали.  

В долния десен ъгъл на полето са 
бутоните за въвеждане на нови елементи 
към списъка и за редактиране на текущ 
елемент.  

 на проектите, в които той е 
използван до момента на редакцията. 
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При избор на някоя от двете 
възможности се визуализира поле за 
въвеждане на данните за новия или 
редактирания елемент, както следва:  

• наименование 
• дебелина  
• стойности на съпротивлението 

на топлопредаване   
• стойност на плътността за 

елемента.  
След въвеждането на тези данни, те се 
записват за редактирания елемент от списъка 
или се добавя елемент с въведените данни, 
ако се касае за въвеждане на нов. За да се 
добави или редактира елемент, е необходимо 
да се попълнят всички искани данни за него.  
 

 
 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит от списъка 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит от списъка 

Enter Клавиш Enter Когато фокусът е в списъка с елементи (оградни елементи) показва 
полето за редакция. 
Когато е активно полето за редакция/ добавяне на нов елемент 
придвижва фокуса към следващото поле. 

INS Клавиш INS Добавяне на Нов елемент(оградни елементи). При натискането му се 
визуализира полето за добавяне на нов елемент. 

Esc Клавиш Esc Валиден само в процеса на редакция/ добавяне на нов елемент- 
скрива полето за въвеждане на данни. 

 

 

 

 
Чрез командата DEL от клавиатурата се предприема изтриване на маркирания елемент. 

Изтриването не може да се осъществи без допълнително потвърждение на направения избор за 
отстраняване на маркираните данни. След потвърждение премахването на елемента е 
окончателно и не подлежи на възстановяване. Премахването на елемент от списъка не се 
отразява

 

 

 на проектите, в които той е използван до момента 
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Модул „Компоненти”- Ограждащи конструкции 
В модул „Компоненти”- ОГРАЖДАЩИ 
КОНСТРУКЦИИ”, в който се създава бибилотека от 
готови ограждащи конструкции, готови за бъдеща 
употреба в проекти. 

Модул „Компоненти” – „Ограждащи 
конструкции” е достъпен от менюто на продукта, 
както е показано на изображението. 

 
Модулът е достъпен след зареждането на 

валиден лиценз за продукта. 

 

 
При инсталацията на програмния продукт, в списъка на ограждащите конструкции се зареждат по 

няколко базови представители за отделните ограждащи конструкции. Списъкът може да се обогатява с 
нови елементи неограничено, като са предвидени както възможността за добавяне на нови ограждащи 
конструкции, така и възможностите за директна редакция или за копиране и редактиране на 
съществуващи. Редактирането на съществуващи елементи от списъка не се отразява

При избора от лентата с отметки 
на компонента „ОГРАЖДАЩИ 
КОНСТРУКЦИИ” се визуализира поле със 
същото име, в което са оформени два 
прозореца.  

Поради съществуването на 
възможността за образуване на 
голяма по обем база данни от 
ограждащи конструкции и за улеснение 
на работата на потребителите, е 
предвидено предварително разделяне 
на ограждащите елементи на групии 
филтриране на общия списък с 
ограждащи конструкции за показване 
само наличните елементи, 
принадлежащи към отделна група. 
Групите елементи са точно фиксирани 
и не подлежат на редакция. 

В горния прозорец е списъкът на 
наличните към момента ограждащи 
конструкции в базата данни на 
програмата.  

 на проектите, в 
които елементът е използван до момента на редакцията. 

 

 

Тази база от данни е индивидуална за компютъра, на който е инсталиран програмния продукт или, 
с други думи, в нея са налични единствено базовите ограждащи конструкции и тези, въведени от 
потребителя до момента. При стартирането на прозореца се зарежда пълния списък от ограждащи 
конструкции. Поради реалната възможност този списък да е твърде дълъг, за да се разглежда спокойно, е 
предвидена възможността да се филтрира списъка и да се визуализират единствено елемнтите, 
принадлежащи към една група. За тази цел в ляво над прозореца с пълния списък е разположен филтър с 
падащо меню, от където потребителят може да направи своя избор на тип ограждащи конструкции, чийто 
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списък би желал да види в полето. Самият списък съдържа пет колони. Първата колона е поресния номер 
на ограждащата конструкция. Втората колона съдържа нейното условно наименование, което отговаря на 
името на групата към която се причислява конкретния елемент. Третата колона съдържа кратко описание 
на елемента, въвеждано от потребителя и имащо за цел да посочи конкретна особеност на елемента, на 
базата на която потребителя да се ориентира в списъка и да може да направи своя избор. Четвъртата 
колона съдържа информация за съпротивлението на топлопреминаване на конкретната конструкция. В 
петата колона е посочената дебелината на конструкция в милиметри.  

В долния прозорец във всеки момент е показана структурата на конструкцията, която е маркирана 
към момента в горния прозорец. Надписани са отделните слоеве материали, от които е съставенас техните 
дебелини и съпротивления на топлопредаване. 

 
 В дясно от полето със списъка на 

ограждащите конструкции са разположени 
бутоните, имащи отношение към него.  
• Най-отгоре е разположен бутонът за 

добавяне на нов елемент към списъка. 
При неговото натискане се отваря ново 
поле, където се въвеждат данните за 
новото ограждение: тип, описание и 
ориентация, която може да е 
хоризонтална или вертикална, като за 
отделните типове ограждащи 
конструкции тя е избрана по 
подразбиране, но може да се промени 
по желание на потребителя. След 
въвеждането на необходимата 
информация с бутона „Добави“ от 
подпрозореца, елемента се въвежда в 
списъка на ограждащите конструкции. 
Така създаденият елемент няма никакви 
съставни слоеве.  
  

На изображенията по-долу за показани полетата съответно за добавяне и редакция  

  
 

 

• Чрез бутона за редакция се отваря подпрозорец, където потребителят може да нанесе корекция в 
описанието и ориентацията на конкретния ограждащ елемент.  

• Чрез бутона „Дублирай“ се създава копие на маркираната към момента на натискането ограждаща 
конструкция. Дублират се всички данни – тип, описание, ориентация, съставни слоеве, като в описанието 
се въвежда цифрово означение на номера на копието за да се разграничи оригинала от дубликата.  

• Чрез бутона „Изтрий“ се премахва маркирания елемент от списъка.  
• Чрез бутона „Визуализирай“ се отваря подпрозорец, съдържащ графично изображение на ограждащата 

конструкция, с означения за отделните слоеве и мащабирано представяне на отношенията между 
дебелините им. Чрез допълнителните отметки под изображението, клиентът може да види още 
ориентацията на елемента спрямо пространствата от двете му страни и списък на ограждащите елемента 
материали с посочени дебелини в милиметри. 



59 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

 
Част от интегрираната 

функционалност на продукта е 
Визуализаторът на компоненти. 

С негова помощ 
потребителите могат лесно да 
визуализират създаваните или вече 
готови ограждащи конструкции. 

Показаният на 
изображението вдясно инструмент 
Ви предоставя следната 
функционалност: 

• Създава графично 
изображение точно както то 
ще се появи в справките 

• Нагледно представя 
ориентацията на елемента 
спрямо вътрешен/външен 
въздух- така, както ще бъде 
във Вашите проекти 

• Създава подробен списък на 
оразмерените слоеве на 
ограждащата конструкция. 
 

 

В дясно и под полето за 
структурата на ограждащата 
конструкция са разположени бутоните 
за работа с нея. Първите четири 
бутона отгоре надолу в дясно на 
полето са за добавяне на слоеве към 
конструкцията. Последователността 
им е следната:  
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Клима-Оптима  използва концепцията за ориентация на огражденията. Това означава, че 
потребителите трябва да съобразят последователността така, че тя да отговаря на реалната 
последователност на слоевете в дадения обект.  

Нека разгледаме пример с 
ограждаща конструкция от тип 
външна стена, така както е показано 
на изображението вдясно. 

След като типът е външна стена, 
това означава, че ограждащата 
конструкция ще граничи с вътрешен 
въздух- този в съответното 
помещение (зона), както и с външния 
въздух. 

Както е показано и на 
изображението, първия ред в списъка 
на слоевете ще бъде и най-външния 
за ограждащата конструкция: 
вертикална повърхност към външен 
въздух. Следват останалите слоеве, 
като последният, който е и вътрешен 
за помещението е вертикална 
повърхност към вътрешен въздух. 

 
 
 
 
 
 

 

С помощта на бутоните разположени 
вдясно на списъка със слоевете на 
ограждащата конструкция, потребителите 
могат да добавят: 

• Материали 
• Коефициенти на повърхностно 

съпротивление 
• Въздушен слой 
• Оградни елементи 

както и да изтриват и редактират 
дебелината на слоевете. 

При натискане на някой от бутоните се 
отваря нов прозорец, който се разполага в 
дясната част на екрана- непосредствено до 
прозореца ограждащи конструкции. 
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Най-горния добавя нов слой 
материал. За целта след натискането му, 
вдясно от полето за ограждащите 
конструкции се визуализира полето на 
компонента „МАТЕРИАЛИ“. От списъка с 
материали се избира първо група, след 
което желания материал от тази група.  

С натискане на бутона „Добави към 
текуща стена“, намиращ се в долния ляв 
ъгъл на полето „МАТЕРИАЛИ“.  

След натискане на бутона се отваря 
поле за въвеждане на дебелината на слоя в 
милиментри. Така избрания материал с 
въведената за него дебелина на слоя се 
въвеждат в конструкцията. 

 

 
Вторият бутон предоставя избор за въвеждане на елемент от конструкцията от наличните в списъка 

от компонента „КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОВЪРХНОСТНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ“. Аналогично на въвеждането на 
материал и тук се маркира желания елемент от списъка и чрез бутона „Добави към текуща стена“, 
намиращ се в долния ляв ъгъл на полето, се прибавя към списъка на слоевете. При този елемент не се 
изисква въвеждане на дебелина на слоя. 

Третият бутон позволява въвеждане на въздушен слой в конструкцията на ограждащия елемент. 
При натискането му се визуализира поле за въвеждане на дебелина на въздушния слой.  

Четвъртият бутон предоставя избор от наличните в списъка на компонента „ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ“. 
Аналогично на въвеждането на материал и повърхностни съпротивления и тук се маркира желания 
елемент от списъка и чрез бутона „Добави към текуща стена“, намиращ се в долния ляв ъгъл на полето, се 
прибавя към списъка на слоевете. Елемента носи информация за дебелината си и не се въвежда 
допълнителна такава. 

Следващият пети бутон от редицата предоставя възможност за редакция на дебелината на слой от 
конструкцията, стига той да търпи такава редация – така например може да се променя демелина на 
въздушен слой или на слой от избран материал. Бутонът не е активен при повърхностно съпротивление 
или ограден елемент. 

Последният шести бутон служи за изтриване на нежелан слой. 
 

Под списъка със слоевете на ограждащата 
конструкция са разположени бутоните за 
редакция на последователността им. (показани 
на изображението вдясно). 

 

Чрез четирите бутона със стрелки, маркираният слой може да се придвижи в началото или кроя 
на списъка (съответно чрез първия или четвъртия бутон) или с поле нагори и надолу по списъка (втори и 
трети бутон). След подредба на слоевете според нуждите на проекта, направениет промени се 
запаметяват чрез бутона „Запиши“.   
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За отделните типове ограждащи конструкции, в ляво от полето със списъка на 
слоевете (както е показано на изображението вляво), се визуализира ориентацията на 
елеменна спрямо околните пространства – външен въздух, вътрешен въздух, земя, 
подпокривно пространство.  

Ако след въвеждането на слоевете за елемента бутона „Запиши“ е неактивен, то 
следва, че така въведената ограждаща конструкция е невалидна.  

Валидността на даден елемент зависи от това, дали той е въведен коректно. Когато 
елемента граничи с въздух, то той е невалиден , ако първия (аналогично последния) слой е 
материал или въздушен слой. За да се валидира е необходимо слоя да е или повърхностно 
съпротивление или ограден елемент, при който се предполага, че при създаването и 
въвеждането му са взети впредвид повърхностните му съпротивления.  

Друг пример за невалидна последователност от слоеве е подредба с дирекна 
последователност на повърхностно съпротивление и въздушен слой или на два въздушни 
слоя или на две повърхностни съпротивления. 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре придвижване към горния елементит от списъка 
 стрелка надолу придвижване къмдолния елементит от списъка 

Enter Клавиш Enter • Когато фокусът е в списъка с ограждащи конструкции фокусът се 
премества в полето слоеве на ограждащата конструкция 

• Когато фокусът е в полето слоеве на ограждащата конструкция и 
дебелината на слоя може да се редактира, се появява поле за 
въвеждане на стоност. 

INS Клавиш INS • Когато фокусът е в списъка с ограждащи конструкции се визуализира 
поле за добавяне на нова ограждаща конструкция. 

• Когато фокусът е в полето слоеве на ограждащата конструкция се 
отваря прозорец за добавяне на нов слой- материал.   

Esc Клавиш Esc • Когато фокусът е в полето слоеве на ограждащата конструкция 
фокусът се премества в списъка с ограждащи конструкции.  

• Когато има визуализирано поле за въвеждане на стойност то се 
скрива, като фокусът се премества в съответния списък. 

 

 

 

 
Чрез командата DEL от клавиатурата се предприема изтриване на маркирания елемент. 

Изтриването не може да се осъществи без допълнително потвърждение на направения избор за 
отстраняване на маркираните данни. След потвърждение премахването на елемента е 
окончателно и не подлежи на възстановяване. Премахването на елемент от списъка не се 
отразява

 

 

 

 на проектите, в които той е използван до момента 
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Работа с проекти 
Главният екран на проекта- това е работното поле за въвеждане на данни за разглежданата сграда. 

Полето се разделя на четири страници, в зависимост на типа данни, които се въвеждат: 
• Общи данни 
• Ограждения 
• Прозорци 
• Помещения 

 
При създаване на нов проект е разрешено само полето „Проект”, в което се съдържат общите 

данни за  сградата. Останалите полета се разрешават автоматично от програмата след като бъдат въведени 
общите данни, както и бъдат добавени ограждения (поне едно) и поне един прозорец. 

 

 Първата стъпка  при създаване на нов проект е да бъдат въведени общите данни за него.   
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Работа с проекти- въвеждане на общи данни 
Общите данни за даден проект се въвеждат 

в полето „Проект“ 
 

1. За наименование може да се въвежда всякакъв 
текст, като препоръката е да севъведе точното 
наименование на обекта, тъй като 
наименованието ще се използва в бъдещите 
справки.  

2. В полето „Характеристика на сградата“ се 
въвежда свободен текст с неограничен обем, 
който ще бъде използван при създаването на 
справката за енергийна ефективност на сградата. 
Ако потребителят ще използва програмния 
продукт единствено за изчисляване на 
топлоприходите и топлозагубите на сградата, 
това поле не е необходимо да се попълва. И в 
двете полета потребителят може да постави 
предварително копиран текст от текстови файл.  

 
 

 
Въвеждането на текст е без форматиране. Ако желаете да форматирате текста в справката 
(добавяне на празни редове, форматиране на шрифт и големина на шрифта и така нататък) , 
можете да направите това при  експорта към MS-Word с приставката за експорт. 

 

 
3. Следва избор на населеното място, където се намира разглежданата сграда. На потребителят е 

предоставен избор измежду всички населени места посочени с конкретни географски и климатични 
данни в Таблица 2 към Приложение №11 към чл.194, ал.1 на Наредба №15 за техническите правила и 
норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос 
и разпределение на топлинна енергия.  

 
4. В следващите две полета се избира степен на осигуреност при изчисляване на топлинните товари за 

сградата, съответно при зимен и летен режим. 

 
Достъпни за потребителя са единствено полетата за избор на процента осигуреност, като своевремено в 
останалите полета към съответните карета се визуализират параметрите на външния въздух за 
съответния режим – съответно в първото каре това е външната изчислителна температура през зимния 
период, а във второто каре това са последователно изчислителната температура, изчислителната 
влажност, изчислителната енталпия, температурната амплитуда и максималната температура за летния 
период. Избраните стойности се отразяват единствено върху резултатите при изчисляването на 
топлоприходите и топлозагубите на помещенията на сградата и нямат отношение към изчисляването на 
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградата, които от своя страна 
зависят единствено от избора на населеното място. 

5. Последното каре съдържа полета за избор и попълване на общи данни за сградата, както следват: 
Избор на типа разположение, типа застрояване и въздухопропускливост на  сградата. Потребителят 
избира измежду опциите дефинирани в Таблица В.6 и Таблица В.7 от Методика за изчисляване на 
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отоплителен товар на сгради, утвърдена на основание чл.198 от Наредба №15 за техническите 
правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за 
производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  

 

 
 
След избора на степента на въздухопропускливост на сградата, на потребителят се указва диапазона на 
изменение на кратността на въздухообмена за цялата сграда, като в полето за избраната стойност се 
попълва автоматично средно-аритметичната измежду граничните стойности, а на потребителя е 
осигурена възможността за коригирането  с желана от него стойност в посочения интервал.  Следва 
попълване на площа и периметъра  на земната основа на сградата и избор за клас на масивност на 
конструкцията на сградата, определен съгласно Таблица 14 от Приложение №3 към чл.5 от Наредба 
№7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради ( Обн., ДВ, 
бр.5 от 2005 г.; изм., ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 2009 г.). 

 
С попълването на последните полета общите данни за Вашия проект са въведени. Трябва само да 

използвате бутона „Запиши”, за да ги запаметите. 
 

 
Бутонът „Запиши” се разрешава при промяна на текста в някое от полетата. Като след запис 
остава отново забранен.  

 

 

 

 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

За инструмента са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 

Ctrl+PageUp Клавиш контрол 
+ Страница 

нагоре 

Придвижване напред между полетата (страниците) на проекта: 
Общи данни, Ограждения, Прозорци, Помещения. 

Ctrl+PageDown Клавиш контрол 
+ Страница 

нагоре 

Придвижване назад между полетата (страниците) на проекта: 
Общи данни, Ограждения, Прозорци, Помещения. 

Enter Enter Преминава към следващо поле/падащо меню или нов ред, докато 
фокусът е в поле „Характеристика на сградата” 

Alt+Enter  Alt+Enter Само докато фокусът е в поле„Характеристика на сградата”- 
преминаване към следващо поле. 
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Работа с проекти- добавяне на ограждения към проекта 
 Добавянето на ограждения към проект прави възможно използването им в процеса на създаване 
на помещенията. Най-често добавянето на ограждения става при създаването на проекта, но е възможно 
да бъде направено по всяко време. 

Веднъж добавено към проекта дадено ограждение е винаги налично за съответния проект. 
Благодарение на технологията на мобилност на проектите, без проблеми можете да отваряте и работите с 
проекти, съдържащи ограждения, които не са налични във Вашата база дании. 

Страницата „Ограждения” е визулано разделена на две половини.  
В лявата половина на странцата е представен списъка на видовете ограждащи конструкции, 

налични в базата данни на програмата за конкретния персонален компютър и достъпни за потребителя за 
въвеждане в конкретния проект. При първоначалното отваряне на страницата, списъка с ограждения е 
пълен, като за улеснение на избора на потребителя и тук е приложена възможността за филтриране по 
типове. Отдясно се визуализира списъка на въведените в проекта ограждащи констркции.   

 
Добавянето на ограждения може да стане едно по едно, или, ако потребителят желае, да маркира 

няколко ограждения, за да ги добави накуп. Маркирането става като се отбележи отметката пред 
желаните ограждения в списъка. 

 
 

 
Ако се опитате да добавите ограждение което вече съществува в проекта, ще получите съобщение 
от програмата и то няма да бъде добавено.  Ако сте марки няколко ограждения за добавяне, и 
някои (или всички) от тях съществуват в проекта, то съобщение ще бъде изведено накрая. 
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При маркиране на един или повече 
елементи от левия списък, бутона „Добави” става 
активен и потребителят може да добави 
посочениет ограждения към проекта си.  

При въвеждане на елементи тип:  
• „Външна стена” 
• „Плосък покрив”  
• „Скатен покрив”  

от потребителя се изисква допълнителен избор на 
група на елемента (появява  се нов прозорец), в 
който потребителят задава желаната група, след 
което натиска бутона „Запиши”, за да добави 
ограждението, или отказ, с което отказва 
добавянето на текущото ограждение. 

Ако сте маркирали повече от едно 
ограждения и откажете избор на група, то този 
отказ отменя добавянето само на текущото 
ограждение.  
 

 

Групите, които се задават за посочените 3 типа ограждения („Външна стена”, „Плосък покрив” и 
„Скатен покрив”) са съгласно определените в Информационна таблица 1 и Информационна таблица 2 
отМетодика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради, утвърдена на основание чл.201 от 
Наредба №15 за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти 
и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  

За огражденията от останалите типове избор на група не се прави.  
 
Освен добавяне на ограждения към проекта, можете и да заменяте вече добавено ограждение в 

проекта с друго от главната база данни. За тази цел е необходимо да изберете по едно ограждение от 
двата списъка. При натискане на бутона „Замени” избраното ограждение от проекта ще бъде заменено с 
избраното ограждение от главната база данни. 

 

 
Замяната на ограждения не е ограничена по тип. Т.е. можете да замените един ограден 
елемент с ограден елемент от произволна група. Макар и малко нелогично на пръв поглед, 
това дава на потребителите допълнителна свобода. 
При замяна, елементът с който едно ограждение бива заменен автоматично се появява във 
всички помещения, в които е бил добавен заменяният елемент. Това прави наложително 
повишеното внимание на потребителя при операцията. 

 

 
Благодарение на възможността за връщане на действия (undo) дори и да направите грешка 
при замяна на ограден елемент, можете да върнете (отмените) действието. 

 

 
За да замените едно ограждение с друго трябва да имате по един маркиран елемент от двата 

списъка. При натискане на бутона „Замени” елементът от левия списък ще замени маркирания елемент от 
десния списък. 

 

 
Ограничението един елемент да може да бъде добавен само веднъж проекта е в сила и при 
замяната на елементи. Ако даден елемент е бил вече добавен то с него не можете да заменяте 
други елементи.  

 

 
Ако бутонът „Замени” не е разрешен, то причината за това би могла да бъде, както че не са 
маркирани елементи за замяна, така и че имате маркирани по повече от един елемент в двата 
списъка. 
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Изтриването на ограждения става с бутона „Изтрий”, като той се разрешава при наличието на поне  
едно маркирано ограждение от проекта. 

Добавените в помещения ограждения не могат да бъдат изтрити. В този случай програмата ще 
покаже съобщение, че елементът е използван и не може да бъде изтрит. 

Когато се опитвате да изтриете няколко маркирани ограждения и едно илиняколко бъдат 
пропуснати, тъй като са добавени в помещения, програмата ще изведе съобщение накрая. 
  

И за двата списъка има предвидени прозорци под тях, в които се визуализира таблично структурата 
на ограждащата конструкция от списъка над прозореца, върху която е фокуса към момента. При желание 
от страна на потребителя, той може да види и графично изображение на конструкцията чрез бутоните 
„Визуализирай”. Всеки от бутоните се отнася за списъка към който се намира. Програмния продукт 
визуализира по един елемент.  

 
Списъкът на въведените ограждащи конструкции, както и всички техни особености е автономен и 

не зависи от базата данни на персоналния компютър, кадето е отворен проекта. С други думи в списъка 
може да са налични ограждения без аналог в общата база данни, ако са били въвеждани на друг 
терминал, като това не се отразява на резултатите от изчисленията или на справките, които се изготвят от 
програмата. 
 

 

 

 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

В зависимост от местоположението на фокуса (активния елемент) са 
валидни следните клавиши  

Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре Придвижване нагоре в елементите на списъка или филтъра.  
 стрелка надолу Придвижване надолу в елементите на списъка или филтъра.  

Space Интервал Ако фокусът е в поле ограждения- маркира текущия елемент. Ако 
елементът е маркиран- го размаркира. 

Enter Enter Ако фокусът е върху филтъра- преминава към първия елемент (ако 
има) на списъка Външни компоненти. 
Ако фокусът е върху списъка Външни компоненти, в зависимост  от 
това колко елемента са маркирани: 

• Ако няма маркирани елементи добавя текущия елемент 
• Ако има маркирани други елементи те се добавят (текущият 

елемент не) 
Ctrl+ 

PageUp 
Клавиш контрол 

+ Страница 
нагоре 

Придвижване напред между полетата (страниците) на проекта: Общи 
данни, Ограждения, Прозорци, Помещения. 

Ctrl+ 
PageDown 

Клавиш контрол 
+ Страница 

нагоре 

Придвижване назад между полетата (страниците) на проекта: Общи 
данни, Ограждения, Прозорци, Помещения. 
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Работа с проекти- създаване на прозорци за проекта 
Въвеждането на прозорците става за всеки проект. Те не могат да бъдат въвеждани в главната база 

данни както огражденията и не могат да бъдат добавяни към проекта.  
Причината за това е прекалено голямото разнообразие на видовете прозорци в сравнение с 

огражденията. Докато в различни сгради е възможно да има аналогични стени, то прозорците на почти 
всяка сграда са уникални, поради което поддържането им в списък би довело до прекалено голям брой а 
оттам и до трудното намиране на необходимите за дадена сграда. 

 

 
Ако все пак даден обект има прозорци, сходни с тези на друг обект, то тогава можете лесно да 
използвате възможността, което продуктът предлага и да създадете нов проект, базиращ на 
съществуващ, като добавите използваните в проекта източник прозорци. 
 
По долу е даден изгледа на страницата „Прозорци” от модул Проект: 
 

 
 
 

 
Когато отваряте проект, създаден на друг компютър (с други налични дограми и/или 
остъклявания) то съдържаните в него прозорци може да бъдат редактирани като ползвате 
наличните в текущата Ви база данни дограми и/или остъклявания. При необходимост, можете да 
добавите използваните в даден прозорец дограми и/или остъклявания.  

 
Горната част от страницата „Прозорци” е заета от списъка на въведените типове прозорци за 

обекта. При създаване на нов проект (освен ако не е базиран на съществуващ и не сте добавили 
съществуващите в проекта източник прозорци) този списък е празен. 
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За да добавите нов прозорец натиснете бутона „Добави прозорец”. Също така, когато фокусът е в 
списъка с наличните прозорци (дори и да е празен) може да натиснете Ins, за да добавите нов прозорец. 

След натискането на бутона „Добави прозорец” (натискането на клавиша Ins), фокусът се премества 
в текстовото поле „Наименование на прозорец”, както и се появява бутон с надпис „Добави”.За всяка 
остъклена ограждаща конструкция се посочва вид на рамката/дограмата от наличните в базата данни 
ДОГРАМИ и вид на остъкляването от наличните в базата данни ОСТЪКЛЯВАНИЯ. В долната част страницата 
по всяко време са налични списъците с наличните дограми и остъклявания в базата данни на персоналния 
компютър. И тук, ккато при огражденията, е предвидена автономност между наличната база данни и 
въведените вече данни в проекта.  

Посочва се и тип на прозореца, определен въз основа Таблица 13 отМетодика за изчисляване на 
сух охладителен товар на сгради, утвърдена на основание чл.201 от Наредба №15 за техническите 
правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия, с цел изчисляване приблизителна повърхнина на 
остъкляването, на база зидарски мерки на прозоречната конструкция. Следва въвеждане на зидарските 
мерки на прозореца.  

Програмата изчислява общана повърхнина на елемента и приблизителната повърхнина на 
остъкляването, като потребителя има възможността за редакция на втората, ако има по-точни данни.  
 При избирането на който и да е от наличните в проекта прозорци, в полетата в долната част се 
появяват неговите данни:  използвани  рамка и на остъкляване, тип на прозореца, размери. За да 
редактирате даден прозорец- натиснете Enter. 

 

 
Когато изберете прозорец, чийто рамка и/или остъкляване не са налични в текущата Ви база 
данни, вместо данните за прозореца, ще видите съобщение, че той не може да бъде редактиран с 
наличните дограми и/или остъклявания. 
Редактиране е възможно само с наличните в програмата дограми и/или остъклявания. Натиснете 
бутона „Разреши редакция”, за да направите редакцията.  
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Работа с проекти- помещения 
Страницата „Помещения” е условно разделена на две зони – лява за визуализация на помещенията 

и дясна – за въвеждане на данни за помещенията на разглежданата сграда. 
 

 
 

В лявата зона въведените помещения се визуализират таблично като списък с допълнителна 
статистическа информация за тях. В отделните колони се съдържа следната информация за всяко едно 
помещение: 

1. Първата колона на таблицата е поредния номер на реда.  
2. Втората колона е номера или условното означение за етажа, на който се намира 

помещението.  
3. Третата колона съдържа номера на въведеното помещение за етажа.  
4. Четвъртата колона съдържа наименованието на помещението, въведено от потребителя, 

като за случаите, когато потребителят не въведе такова, програмата автоматично го 
наименова с условно означение, съставено от означенията за етажа и номера на 
помещението, отразени в предните две колони.  

5. В петата колона е визуализирано чрез икона топлинния режим на помещението – 
отопляемо, охлаждаемо, климатизирано или неотопляемо.  

6. Останалите три колони съдържат статистически данни съответно за броя на ограждащите 
помещението стени, брой на прозорците и вратите на помещението и брой на въведеите 
вътрешни източници за помещението.  

Под полето със списъка са разположени функционалните бутони за работа с него – добавяне на 
елемент – помещение, редактиране на съществуващо и изтриване. Чрез бутона „Обнови” над полето със 
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списъка на помещенията се осъвременява цялата информация за списъка, като това се отнася най-вече за 
статистическите данни от последните три колони.   
 

 

 

 

 

 

 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

Когато фокусът е в полето с помещенията са валидни следните клавиши 

 
Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре Придвижване нагоре в елементите на списъка с помещения.  
 стрелка надолу Придвижване надолу в елементите на списъка с помещения.  

Enter Enter Резутатът от натискането на Enter зависи от това коя от трите 
категории информация за помещението е видима: 

• Ако са видими общите данни, то преминавате в режим 
редакция на текущото помещение и фокусът се премества в 
текстовото поле „Етаж” . Можете да продължите да обхождате 
текстовите полета, натискайки Enter  

• Ако са видими огражденията на помещението, фокусът се 
премества в списъка с ограждения. Ако списъкът е празен, 
автоматично се появява поле за добавяне на ново ограждение. 
Ако списъкът с ограждения съдържа поне едно ограждение, то 
ако отметката  отметката „автоматична редакция” е маркирана 
автоматично се появява полето с данните за ограждението, ако 
не е маркирана- фокусът остава върху първия елемент ит 
огражденията. 

• Ако са видими вътрешните източници, аналогично на 
огражденията, ако в списъка с вътрепшни източници има поне 
един ред, то той се маркира, ако не- се появява автоматично 
нова форма за добавяне на източник. 

Ctrl+ N  
 

Клавиш контрол 
+ N  

Добавяне на ново помещение. Автоматично се показва категорията 
общи данни на помещението, като фокусът е в текстовото поле „Етаж”. 
Можете да въведете данните за новото помещение, или да натиснете  
Esc,за да се откажете.  

Ins Клавиш Insert Аналогичен на Ctrl+N 
Shift +  Shift + дясна 

стрелка 
Придвижване надясно между категориите информация на 
помещението: общи данни, ограждения, вътрешни източници . 

Shift +  Shift + лява 
стрелка 

Придвижване надясно между категориите информация на 
помещението: общи данни, ограждения, вътрешни източници . 

F5 Функционален 
клавиш F5 

Обновява (презарежда от базата данни) списъка с помещенията. 
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Дясната зона на страницата е съдържа четири информационни категории . Първите три от които 
служат за въвеждане и редактиране на данни за помещение, а четвъртата за групово редактиране и 
копиране на помещения.  

 

Първата категория е общи данни за помещението:  
• означение за етаж и номер на помещението,  
• наименование,  
• геометрични характеристики – площ, височина, обем, котировка спрямо терена,  
• топлинен режим на помещението – часове на нощен температурен спад, разрешен 

температурен спад и време за донагряване,  
• средни отоплителна и охладителна температури за помещението,  
• влажност на помещението за летния период,  
• информация дали помещението е вкопано или не в земята и  
• данни дали за него са предвидени вентилационни инсталации. За случаите, когато има 

предвидени вентилационни инсталации, се отбелязва и дебина на въвеждания и 
отвеждания за помещението въздух. 
 

 
За подробна информация за въвеждането на данни вижте ВЪВЕЖДАНЕ ОБЩИ ДАННИ ЗА 
ПОМЕЩЕНИЕ 

 
 
В долната дясна част на категорията общи данни се намират бутоните за работа с него – за 

добавяне на ново помещение с въведените данни или за записване на направени корекции за 
съществуващо помещение. В зависимост от конкретния случай, само един от двата бутона е активен. 

 

 
 

В долната лява част на полето общи данни за помещението са разположени бутоните „Запиши”, 
„Добави” и „Завъртане”. Също там се намират два по-малки бутона съответно за копиране/поставяне на 
общите данни на помещението, както и бутона за създаване на ново помещение с наличните общи данни, 
ограждения и вътрешни източници от съществуващо помещение.  

От бутоните „Запиши” и „Добави” във всеки един момент е активен (разрешен) само единият, в 
зависимост от това дали добавяте или редактирате общите данни на помещението.  

В „Клима-Оптима” е обърнато внимание на функционалността копиране/поставяне в различните й 
разновидности. 
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При натискане на бутона „копиране/поставяне на общите данни напомещението” 
(показан вдясно) курсорът на мишката се променя на изображението видимо върху бутона в 
добавка-зелена стрелка. Вече сте в режим на поставяне на общите данни на помещението. 
Можете да изпълните следните действия: 

• Кликнете върху желаното помещение (с изключение на помещението 
източник), за да замените неговите общи данни с тези на помещението 
източник 

• Ако натиснете и задържите клавиша Ctrl можете последователно да замените 
общите данни на няколко помещения с тези на помещението източник.  

• Ако натиснете и задържите клавиша Shift можете да създадете ново 
помещение с общите данни на помещението източник 
 
 

 
Програмата Ви предоставя допълнителна възможност да зададете етаж на новосъздаденото 
помещение в зависимост от това върху кой етаж се намира курсорът на мишката в момента на 
кликване.  

 

 
 
 

 

Бутонът  за създаване на ново помещение с наличните общи данни, ограждения и 
вътрешни източници от съществуващо помещение се използва, когато искате бързо да 
създадете ново помещение, което има същите общи данни, ограждения и вътрешни 
източници като помещението източник (с изключение на ограждения от типовете под 
върху земя,  междинна и таванска плоча).  

 При натискане на бутона (показан вдясно) курсорът на мишката се променя на 
изображението видимо върху бутона в добавка-зелена стрелка. Вече сте в режим на 
поставяне. Можете да изпълните следните действия: 

• Кликнете върху списъка с помещения. Не се притеснавяйте, че курсорът е 
застанал над някое конкретно помощение. Неговите данни НЯМА да бъдат 
променени. След кликването новото помещение ще бъде създадено, след 
което ще излезете от режима на създаване на ново помещение. 

• Ако натиснете и задържите клавиша Ctrl можете последователно да създадете 
няколко нови помещения. 
 
 

 
Програмата Ви предоставя допълнителна възможност да зададете етаж на новосъздаденото 
помещение в зависимост от това върху кой етаж се намира курсорът на мишката в момента на 
кликване.  

 

 
 
 

 
При създаване на ново помещение чрез копиране не се

 
 
 
Бутонът „Завъртане” служи за ротация на огражденията на текущото помещение. В процеса на 

ротация, можете да избирате между следните функционалности: 

 копират ограждения от тип: под върху 
земя,  междинна и таванска плоча!  

• Завъртане на огражденията в произволно избрана небесна ориентация 
• Завъртане на всички, или само на ограждения, ориенирани на посочена небесна 

ориентация. 
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За повече информация вижте секция: ИНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТ – ЗАВЪРТАНЕ 
 
 
Под полето за въвеждане на общите данни 

на помещението, са представени изчислителни 
данни за отоплителния и охладителния товар за 
маркираното към момента помещение – данни за 
топлозагубите от топлопреминаване вентилация и 
донагряване, както и общ отоплителен товар, 
данни за максимални сух и общ охладителен 
товар на помещението с посочен час на неговоо 
измерване.  

Данните за охладителния товар се 
визуализират единствено за охлаждаеми 
помещения и са изчислени за месец юли. Чрез 
бутона в долния десенъгъл на полето, потребитля 
може да избере месец, за които да се изчисли 
охладителния товар.  

За неотопляемите помещения се приема 
че отоплителния товар за помещението е нула и 
на база ограждащите го стени и прозорци и 
температурните режими на граничещите с него 
пространства се изчислява минимална 
температура за него, която също се отразява в 
полето с изчислителните резултати.   
 

 

 

 

Втората информационна подкатегория е ограждения на помещението 
 

В подкатегория „Ограждения” се 
намират данните за ограждащите 
помещението повърхности – стени, подове, 
тавани, прозорци и врати, представени в 
табличен вид. 

В първата колона на таблицата е 
отбелязан пореден номер на реда. Втората 
колона посочва типа на ограждението – 
плътна ограждаща конструкзия (стена) или 
прозрачна ограждаща конструкция 
(прозорец), изобразен като икона. За стените, 
третата колона съдържа наименованието на 
типа ограждаща конструкция, а за 
прозорците – условното означение (номер).  

Следват колони с данни за 
ориентацията на стените и прозорците, 
геометричните им размери – дължина и 
височина/ширина, стойност на 
съпротивлението им на топлопреминаване и 
изчислен топлинен поток през елемента.  
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В поле под таблицата са изчислените топлозагуби от топлопреминаване на база въведените стени 
и прозорци. Под таблицата с данни са разположени бутоните за работа с нея – добавяне на ограждение 
(стена), добавяне на прозорец, добавяне на топлинни мостове, изтриване на елемент. За редакция на 
елемент се използва двоен-клик върху желания елемент. Най-вляво е предвиден и бутон за копиране на 
огражденията на помещението за поставяне в едно или повече други помещения. За подробна 
информация за въвеждането на данни вижте тук. (ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАЖДЕНИЯ) 
 

Третата информационна подкатегория е ограждения на помещението 
Страницата на категорията  „Вътрешни 

източници” е достъпна единствено за 
потребители с лиценз за програмата, включващ 
модула за изчисляване на охладителен товар на 
помещения и е за въвеждане и визуализиране 
на данни за източниците на топлина и влага в 
помещенията – хора, апарати и оборудване, 
осветление, материали, машини, мокри и водни 
повърхности.  

На страницата се намира таблица за 
въведените вътрешни източници за 
помещението,  маркирано към момента в 
списъка на помещенията в лявата зона. В поле 
под таблицата са изчислените максимални 
топлоприходи от топлопреминаване през 
ограждащите елементи на помещението и от 
вътрешните източници.  

При добавяне, изтриване или редакция 
на вътрешен източник или ограждение, 
стойността в полето се преизчислява чрез 
натискане на бутона „Обнови”, намиращ се над 
списъка на помещенията в лявата зона на 
работния екран.  

 

Под таблицата с данни са разположени бутоните за работа с нея – добавяне или редактиране на 
източник, изтриване на елемент и най вляво – за копиране на източниците в помещението за поставяне в 
едно или повече други помещения.  

За подробна информация за въвеждането на данни вижте тук. (ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ 
ИЗТОЧНИЦИ) 
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При маркиране на повече от едно 
помещения от списъка в лявата зона на 
работния прозорец се активира страницата 
„Селекция”. В нея са групирани множество 
операции, които потребителите могат да 
извършват с маркираните помещения: 
• Групова редакция на общата информация 

на помещенията 
• Създаване на нов етаж, използващ общите 

данни, ограждения и вътрешни източници, 
налични в помещенията 

• Добавяне на междинни плочи към 
маркираните помещения (с автоматично 
създаване на необходимите съседи) 
 

 

 
Повече за можеството възможности за работа с няколко помещения едновременно вижте в: СЕЛЕКЦИЯ 

 

 

В четирите информационни категории на проекта:  
• Общи данни 
• Ограждения 
• Прозорци 
• Помещения 

се въвеждат всички данни за отделните помещения на сградата. Като резултат на така въведените 
данни, проектантът получава данни за необходимите топлинни и охладителни товари за отделните 
помещения и за сградата като цяло, които да използва при избора си на апарати и разработване на 
проектите си за отоплителни и охладиттелни инсталации на сградата.  

Резултатите от отделните топлинни изчисления, оформени във вид подходящ за разпечатване и 
предаване като съпътстваща изчилителна документация към проектите, се изготвя в модула „Справки” от 
отметката „ПРОЕКТ” в лентата с менюта на програмата. За повече информация можете да погледнете тук. 
(СПРАВКИ) 

Програмният проукт е разработен за да предостави възможност за изчисление с максимална 
точност както на отоплителните и охладителните товари за помещенията, но и за общата енергийна 
ефективност на сградата. За тази цел, съобразявайки се изцяло с нормативната база и приетата 
методология за изчисляване, си позволяваме да направим препоръка за работа с нашия продукт: важно 
условие за точността на изчислените резултати е въвеждането на цялата информация за обекта. Тя 
включва въвеждане на всички вътрешни ограждащи отделните помещения елементи, без значение 
температурните режими от другата им страна, като това е в сила и за неотопляемите помещения. Освен 
това, за нуждите на изчисленията на енергийната ефективност на сградата са необходими данните за 
всички вътрешните източници, това число и тези в помещения, където не е предвидено охлаждане.  

При създаването на програмата сме се старали да постигнем комбинация от максимална 
продуктивност на работата и оптимална гъвкавост при въвеждането на данни. Постарали сме се да 
направим позната и близка до потребителя форма за въвеждане на данните за помещенията, като 
своевремено да дадем достатъчно свобода за случаите с нестандартни помещения и сгради.  
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Но, както се случва понякога, 
познатото не винаги е най-удобното.  

За оптимизиране на 
производителността на работа сме се 
постарали да създадем втора форма за 
въвеждане на основното количество 
данни за всеки един проект, а имено тези 
за огражденията и вътрешните 
източници за помещенията, а и самите 
помещения. Този допълнителен модул 
на програмата е разположен в меню  
„ПРОЕКТ” и носи названието „Проектен 
Конструктор”.  

Предоставя на потребителите 
изключително ергономичн дизайн и 
многообразие от възможности: 
• Скалируемост на видимите 

елементи: Вие решавате дали да 
виждате едно ограждение, или 
всички компоненти на сградата 

• Функция копирай/постави: можете да 
копирате ограждения, източници, 
прозорци и да ги поставяте на едно 
или много места 

 

• Само с едно кликване добавете ограждение, прозорец, източник или топлинен мост на едно или 
повече места 

• Наличието на интуитивни клавишни комбинации Ви позволява с едно щракване да извиквате 
необходимия инструмент и за секунди да добавите необходимия компонент към Вашия проект.  

• Настройки на шрифта, както и на показваната информация: виждате винаги само това, което Ви е 
необходимо. 
 

За повече информация относно многообразието от възможности вижте:(ПРОЕКТЕН КОНСТРУКТОР 
 

До тук сме въвели всички необходими данни за геометрията и вътрешните източници на топлина  и 
влага на разглежданата сграда, получавайки като резултат максимални отоплителни и охладителни товари 
за помещенията, за които е предвидено поддържането на микроклимата. Единствено остава да се въведат 
данните за сградата, необходими за изчисляване на енергийните характеристики и определяне на класа ѝ 
по скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл.15, ал.3 от ЗЕЕ.  Тази информация се 
въвежда в модула „Енергийна ефективност”, разположен в меню „ПРОЕКТ” от лентата с менюта на 
програмата.  

За повече информация за този модул – начин на използване и заложени принципи при 
изчисленията, вижте тук. (ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ) 
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ВЪВЕЖДАНЕ ОБЩИ ДАННИ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОЕКТ: 
 

За да въведем/редактираме общите данни на помещение трябва да е видима страницата 
„Помещения” на проекта.  

 
Можете бързо да преминете в режим създаване на ново помещение като използвате 
клавишните комбинации: 

• Ctrl + N  (клавиш Control + буква “N”) – програмата ще позиционира маркера в текстовото 
поле „Етаж” (дори и да сте например в категория вътрешни източници), като данните за 
последното активно (селектирано) помещение ще бъдат видими. Тази клавишна 
комбинация е удобна, когато добавяте ново помещение, имащо сходни данни с 
предишното. 

• Alt + N  (клавиш Alt + буква “N”) – програмата ще позиционира маркера в текстовото 
поле „Етаж” (дори и да сте например в категория вътрешни източници), като всички 
полета ще бъдат изчистени от предишните стойности в тях.  

 

 
Посочените клавишни комбинации са валидни, само ако сте на страницата „Помещения”. Ако 
например сте на страницата „Прозорци” на проекта, комбинациите няма да са валидни. 
 
 
Докато се намирате в списъка с помещенията ще виждате данните на текущото помещение. 

Преминавайки от едно помещение в друго, ще виждате съответно данните за всяко едно. 
като при необходимост от промяна можете да натиснете Enter, при  което  
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Ако се намирате в 
списъка с помещенията, 
можете да натиснете: 
• Ins, за да добавите 

ново помещение без 
да изтривате данните в 
полетата 

• Alt+Ins, за да добавите 
ново помещение, 
изчиствайки данните в 
текстовите полета. 

 
 
Общи данни за помещение:  

1. „Етаж”: В това поле потребителят попълва номера или условното означение на етажа, на 
който се намира разглежданото помещение. Това означение може да бъде цифрово, 
буквено или комбинирано.  

2. „Номер”: Във второто поле потребителят посочва поредния номер на помещението. От 
комбинацията на съдържанието на двете полета се съставя условното означение за 
помещението, което, наред с наименованието му, ще бъде използвано за бъдещата му 
идентифиация.  

3. „Наименование”: наименованието на помещението може да бъде кратко описание, като 
например Дневна, Хол и пр. След задаване на Етажа и номера на помещението, програмата 
автоматично задава наименование по подразбиране, получено от номера и етажа на 
помещението, като потребителят има избор – да го запази или да зададе свое 
наименование на въвежданото помещение или зона.  

4. „Площ”: Площта на помещението в квадратни метри. 
5. „Височина”: Светлата височина на помещението в метри. 
6. „Обем”: Полезен обем на помещението. Програмата го пресмята автоматично след 

въвеждането на Площта и Височината, като при попадане в полето потребителят може да 
промени стойността му, или да продължи напред, натискайки Enter. 

 
Програмата запомня Въведената от потребителя стойност на обема на 
помещението. Ако обаче обходите отново полетата в режим на редактиране на 
помещението, то обемът отново ще бъде преизчислен (площта х височината)! 

 
7. „Кратност на въздухообмена”: Това е  минималната кратност на въздухообмена с външен 

въздух за помещението, определена от Таблица В.5 от Методика за изчисляване на 
отоплителен товар на сгради, утвърдена на основание чл.198 от Наредба №15 за 
техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и 
съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, на база 
предназначението му. 

8. „Кота”: Кота на помещението в метри. 
9. „Часове нощен тем. спад”: Това е броят на часовете на нощен температурен спад при 

отопление с прекъсване.  

 
Стойностите на нощния температурен спад са в зависимост от 
предназначението на помещението, и имат следните значения: 

Часове Статус на помещението 
0 помещението се отоплява без прекъсване 

1 до 8 помещението е жилищно 
9 до 12 помещението е нежилищно 

  
10. „Разрешен температурен спад”: Това е приетият температурен спад в помещението по 

време на понижението в градуси по Целзий. 
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11. „Време за донагряване”: Времето за донагряване на помещението в часове. 

 
Разрешеният температурен спад и времето за донагряване на помещението могат 
да приемат стойности от 1 до 4. 
Въз основа на тях, както и на посочената информация за сградната маса (в 
общите данни на проекта), програмата изчислява потребната енергия за 
донагряване на помещението. 

 
12. „Отоплителна температура”: Това е средната приета вътрешна температура в помещение 

за отоплителния период. За да се изчисли отоплителния товар за въвежданото помещение, 
в полето се въвежда желаната минимална  положителна температура, която желаете да се 
поддържа в него. 

 
В случай, че за отоплителна температура се въведе стойност нула или 
отрицателна такава, програмата разглежда помещението като неотопляемо. При 
това положение в общия списък преди наименованието на помещението ще се 
появи икона- термометър с удивителна, което означава, че температурата 
помещението ще бъде маркирано с допълнителна икона термометър, а в горния 
десен ъгъл на проектния прозорец се визуализира бутон „Преизчисли”. При 
натискането на този бутон за неотопляемото помещение се изчислява минимална 
температура на вътрешния въздух, на база температулните режими на околните 
помещения и топлофизическите свойства на въведените ограждащи елементи за 
помещението. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако след преизчисляването на температурата, топлинничт 
товар в помещението е значително на 0, то можете да преизчислите 
проекта основно, за да получите максимално коректни стойности! 
 

13. „Охладителна температура”: Това е желаната вътрешна температура за летния период. 
Когато въведената стойност е по-малка от външната лятна изчислителна температура, се 
приема, че помещението е охлаждаемо и се пресмята охладителен товар за него.  

14. „Кота”: - Това е стойността на относителната влажност в помещението за летния период. 
Стойността по подразбиране е 55%, която може да се коригира от потребителя. 

15. „Принадлежи на подземен етаж”: Стойността може да бъде ДА или НЕ, респективно- 
отметката може да бъде маркирана или не. Определя дали помещението е вкопано- 
принадлежи на подземен етаж. 

16. „Помещението е вентилирано”: Маркирайте отметката, в случай на предвидена 
вентилация за помещението. В този случай ще се появат две нови полета, в които трябва да 
посочите:  
16.1. „Нагнетяване”: Обем на нагнетявания въздух в кубични метра за час (m3/h) 
16.2.  „Отвеждане”: Обем на нагнетявания въздух в кубични метра за час (m3/h) 
 

 

 
За потвърждаване на въведени данни в поле от програмата се използва бутона Enter на 

клавиатурата. При натискането му, фокусът се измества върху следващо поле по реда описан по-
горе, достигайки според случая бутона за добавяне или за запис. За връщане в предишно поле се 
използат бутоните Tab или „←” или се посочва с мишката. Останалите стрелки от клавиатурата 
служат за предвижване по символите вътре в полетата.  

Отметките за принадлежност към подземен етаж и за вентилации на помещението, които 
се задават по- рядко се прескачат при обхождането на полетата с натискане на Enter, но могат да 
бъдат маркирани/размаркирани с мишката.   
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ВЪВЕЖДАНЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОЕКТ: 

 
Въвеждането на ограждащите помещенията (или зоните) повърхности може да стане както 

непосредствено след създаването на дадено помещение, така и по всяко време, когато това се наложи. 
 

 
Сред нововъведенията за постигане на висока производителност, които „Клима-Оптима” 

предлага, е еднократното въвеждане гранични за две помещения ограждения. Например, за да 
въведете вътрешна стена между две помещения е необходимо единствено да я добавите към 
едното, и да посочите етажа и номера на съседното. Програмата автоматично ще я добави и към 
двете. В случай, когато помещението съсед не съществува, програмата ще го създаде по Ваше 
желание. 

Също така продуктът предлага автоматизиране на процеса на въвеждане на ограждения. 
Благодарение на различните модули, потребителят е в състояние да: 

• Добави ограждение към едно или няколко помещения едновременно. 
• Създаде нов етаж заедно с всички налични ограждения от етажа източник 
• Добави междинни плочи към едно или няколко помещения, копирайки ги от 

посочени едно или няколко помещения източници. 
 
Нека преди това обаче да разгледаме данните, необходими при ръчното добавяне на ограждение 

на помещение (зона).  
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За да въвеждате ограждения и/или 
прозорци към дадено помещение е необходимо 
да бъде видима информационната категория 
„Ограждения”, както е показано на 
изображението. 

Можете лесно да преминавате между 
двата списъка както с мишката, така и с 
клавиатурата: 
• Изберете желаното помещение и натиснете 

Enter.Фокусът ще се премести в списък 
„Ограждения” на избраното помещение. 
Ако за помещението няма зададени 
ограждения, то автоматично ще се появи 
спосъка с налични ограждения, за да 
въведете 

• За да се върнете отново в списъка с 
помещенията, натиснете Esc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тъй като прозорците се явяват подкатегория на огражденията, т.е. всеки прозорец се добавя към 
конкретна стена, то за да добавите прозорец към помещение, е необходимо в него да има 
въведено поне едно ограждение. 
 
 

Активни клавиши и клавишни комбинации 

В зависимост от местоположението на фокуса (активния елемент) са 
валидни следните клавиши  

Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре Придвижване нагоре в елементите на списъка  
 стрелка надолу Придвижване надолу в елементите на списъка  

Enter Enter • Ако фокусът е в списък помещения и е видима категория 
„Ограждения”, фокусът преминава в списъка с ограждения. Ако 
списъкът е празен- се показва автоматично полето с налични 
ограждения.  

• Ако фокусът е вече в списък „Ограждения”- се преминава в режим 
редакция на ограждение (или прозорец). 

Ctrl+ O Клавиш Ctrl + O Преминава в режим добавяне на ограждение. 
Ins Клавиш Ins Ако фокусът е в списък ограждения, натискането на клавиш Ins ще 

доведе до влизане в режим на добавяне на ограждение или 
прозорец, в зависимост от това дали текущо избраният елемент от 
списъка „Ограждения” е ограждение или прозорец. 

+ Клавиш плюс Добавяне на прозорец 
Del Клавиш Delete Изтриване на текущия елемент (ограждение или прозорец). Преди 

изтриването програмата ще поиска от Вас потвърждение на 
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операцията. 
 

 
Освен с клавиатурата, различните операции: добавяне, редакция, изтриване могат да бъдат 

активирани и с бутоните, разположени в долната част на категория „Ограждения”. 
„Клима-Оптима” използва 9 типа ограждения: 

1. Външна стена 
2. Вътрешна стена 
3. Стена към земя 
4. Под върху земя 
5. Еркер 
6. Междинна плоча 
7. Плосък покрив 
8. Скатен покрив  
9. Таванска плоча 

 
За да се появи списъкът с огражденията, 

налични във проекта, щракнете с мишката в полето, 
както е показано на изображението вдясно. 

Ще се появи списък с огражденията, налични в 
текущия проект. Ако желаете можете да добавите 
нови. 

След като изберете желаното ограждение, 
натиснете бутона „Запиши” 

В зависимост от типа на текущо избраното 
ограждение, ще видите екран както е показано по-
нататък в документа. 

Необходимите данни, които се въвеждат за 
отделните типове ограждащи конструкции са 
различни. В зависимост от направеният избор на 
стена, полетата за въвеждане на данни са различни и 
са както следва: 

  
ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНА СТЕНА: 

 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип външна 
стена. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
За ограждение тип ВЪНШНА СТЕНА, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 

преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
• НЕБЕСНА ОРИЕНТАЦИЯ: прави се избор на посока, на която гледа стената, от падащо меню, 

съдържащо осемте основни небесни ориентации. Придвижването по списъка е чрез бутоните 
със стрелките от клавиатурата, чрез директно маркиране с мишката или чрез посочване на 
желаната посока чрез поредният ѝ номер, посредством цифровите бутони на клавиатурата. 
Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 
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• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на стената в метри, измерена по външни размери.Стойността 
се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото 
поле. 

• ВИСОЧИНА:  въвежда се височина на стената в метри, измерена по външни размери. При стени 
с неправилна форма се въвежда средна височина на стената.Стойността се потвърждава чрез 
натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ: въвежда се стойност на коефициента на поглъщане на 
слънчевата радиация от посочената стена. Тя зависи от основно от цвета на огрятата от 
слънцето повърхност, като примерни стойности са: 

 

Повърхност Коеф. 
Метално, светлоотразяващо покритие 0,2 
Светло оцветена повърхност 0,4 
Матово оцветена повърхност 
Зидария от керамични тухли със светла мазилка 

0,6 

Тъмно оцветена повърхност 
Зидария от керамични тухли 

0,8 

 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада върху бутона 
„Добави” и чрез повторно натискане стената се добавя към списъка на огражденията за 
текущото помещение, а прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 

преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 
 
 
 
 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА СТЕНА: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип вътрешна 
стена. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 
За ограждение тип ВЪТРЕШНА СТЕНА, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 

преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на стената в метри, измерена по средната ѝ ос.Стойността се 

потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото 
поле. 

• ВИСОЧИНА:  въвежда се височина на стената в метри, измерена по конструктивни размери. При 
стени с неправилна форма се въвежда средна височина на стената.Стойността се потвърждава 
чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
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• ЕТАЖ НА СЪСЕДА: въвежда се условното означение – цифрово, буквено или комбинирано, на 
етажа на помещението, намиращо се от другата страна на въвежданата ограждаща повърхност. 
Полето не е задължително и може да не се попълва. Потвърждава се чрез натискане на Enter, 
при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• НОМЕР НА СЪСЕДА: въвежда се поредния номер на помещението, намиращо се от другата 
страна на въвежданата ограждаща повърхност. Полето не е задължително и може да не се 
попълва. Потвърждава се чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ОТОПЛЕНИЕ НА СЪСЕДА: в случай че е посочен съсед чрез попълване на 
етажа и поредния му номер в предходните две полета, тук се визуализира температурата му 
през отоплителния период, която не подлежи на редакция. За отопляемите помещения това е 
въведената отоплителна температура, а за неотопляемите – минималната изчислена 
температура за помещението. В случай че не е посочен съсед, в това поле потребителят 
посочва температура на пространството от другата страна на въвежданата стена през 
отоплителния период, която да бъде използвана при изчисленията на отоплителен товар на 
помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се 
позиционира върху следващото поле. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ОХЛАЖДАНЕ НА СЪСЕДА: в случай че е посочен съсед чрез попълване на 
етажа и поредния му номер в предходните две полета, тук се визуализира температурата му 
през охладителния период, която не подлежи на редакция. За охлаждаемите помещения това е 
въведената охладителна температура, а за неохлаждаемите се приема лятната изчислителна 
температура на външния въздух. В случай че не е посочен съсед, в това поле потребителят 
посочва температура на пространството от другата страна на въвежданата стена през 
охладителния период, която да бъде използвана при изчисленията на охладителен товар на 
помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада 
върху бутона „Добави” и чрез повторно натискане стената се добавя към списъка на 
огражденията за текущото помещение, а прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Стойностите на температурите на съседните помещения са ориентировъчни. При промяната им в 

общите данни на посоченото помещение те автоматично се променят при изчисленията на топлинните 
товари за помещения. Същото важи и за случаите на преизчисляване температурите на неотопляемите 
помещения – те по дефиниция не са окончателни към момента на въвеждането на вътрешната стена, тъй 
като тя ще повлияе върху изчисленията.  

Въведена без посочен съсед вътрешна стена се възприема като стена към прилепена сграда при 
изчисленията за енергийна ефективност на сградата. 

Въведената по този начин стена автоматично се появява в списъка на стените на посоченото за 
съсед помещение и може да се редактира или изтрива,независимо в кой от двата списъка е маркирана 
към момента. В случай че посочения съсед не съществува към момента в списъка на помещенията, 
програмата пита, дали потребителят ще желае да се създаде това помещение. Ако той потвърди, се 
създава ново помещение в списъка на помещенията за сградата с непопълнени общи данни и въведената 
стена в списъка на стените си. Помещения създадени по този начин се обозначават с жълта икона за 
внимание в полето за температурен режим в списъка на помещенията и общите данни за тях могат да се 
попълнят по всяко време в процеса на работа. 

Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 
преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА СТЕНА КЪМ ЗЕМЯ: 
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На изображението 
вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип стена към 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 
За ограждение тип СТЕНА КЪМ ЗЕМЯ, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 

преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на стената в метри, измерена по външни размери.Стойността 

се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото 
поле. 

• ВИСОЧИНА:  въвежда се височина на стената в метри, измерена по външни размери. При стени 
с неправилна форма се въвежда средна височина на стената.Стойността се потвърждава чрез 
натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ЧАСТ ОТ ПЕРИМЕТЪРА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА: въвежда се частта от периметъра на земната 
основа на сградата за разглеждания елемент в метри. Стойността се потвърждава чрез 
натискане на Enter, при което фокусът пада върху бутона „Добави” и чрез повторно натискане 
стената се добавя към списъка на огражденията за текущото помещение, а прозореца за 
въвеждане на данни се затваря. 

 
Въведена с нулева част от периметъра на земната основа стена се изчислява с пространствена 

характеристика В’, определена за сградата като цяло. 
Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 

преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОД ВЪРХУ ЗЕМЯ: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип под върху 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 
За ограждение тип ПОД ВЪРХУ ЗЕМЯ, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 

преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на пода в метри, измерена по външни размери.За подове с 

неправилна форма се въвежда площта им в квадратни метри, измерена по външни размери. 
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Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ШИРИНА:  въвежда се ширина на пода в метри, измерена по външни размери. При подове с 
неправилна форма с въведена вече площ в предходното поле се попълва единица.Стойността 
се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото 
поле. 

• ЧАСТ ОТ ПЕРИМЕТЪРА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА: въвежда се частта от периметъра на земната 
основа на сградата за разглеждания елемент в метри. Стойността се потвърждава чрез 
натискане на Enter, при което фокусът пада върху бутона „Добави” и чрез повторно натискане 
стената се добавя към списъка на огражденията за текущото помещение, а прозореца за 
въвеждане на данни се затваря. 

 
Въведен с нулева част от периметъра на земната основа под се изчислява с пространствена 

характеристика В’, определена за сградата като цяло. 
Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 

преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕРКЕР: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип стена към 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 
За ограждение тип ВЪНШНА СТЕНА, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 

преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на еркера в метри, измерена по външни размери.За еркери с 

неправилна форма се въвежда площта им в квадратни метри, измерена по външни размери. 
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Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ШИРИНА:  въвежда се ширина на еркера в метри, измерена по външни размери. При еркер с 
неправилна форма с въведена вече площ в предходното поле се попълва единица.Стойността 
се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада върху бутона „Добави” и чрез 
повторно натискане стената се добавя към списъка на огражденията за текущото помещение, а 
прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 

преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА ПЛОЧА: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип стена към 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 
За ограждение тип МЕЖДИННА ПЛОЧА, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им 

на преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
• ОРИЕНТАЦИЯ: избира се измежду ориентациите „под” и „таван”, в зависимост от това, каква се 

пада разглежданата плоча на текущото помещение.Изборът се потвърждава чрез натискане на 
Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на плочата в метри.За плочи с неправилна форма се въвежда 
площта им в квадратни метри. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което 
маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ШИРИНА:  въвежда се ширина на плочата в метри. При плочи с неправилна форма с въведена 
вече площ в предходното поле се попълва единица.Стойността се потвърждава чрез натискане 
на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ЕТАЖ НА СЪСЕДА: въвежда се условното означение – цифрово, буквено или комбинирано, на 
етажа на помещението, намиращо се от другата страна на въвежданата ограждаща повърхност. 
Полето не е задължително и може да не се попълва. Потвърждава се чрез натискане на Enter, 
при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• НОМЕР НА СЪСЕДА: въвежда се поредния номер на помещението, намиращо се от другата 
страна на въвежданата ограждаща повърхност. Полето не е задължително и може да не се 
попълва. Потвърждава се чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ОТОПЛЕНИЕ НА СЪСЕДА: в случай че е посочен съсед чрез попълване на 
етажа и поредния му номер в предходните две полета, тук се визуализира температурата му 
през отоплителния период, която не подлежи на редакция. За отопляемите помещения това е 
въведената отоплителна температура, а за неотопляемите – минималната изчислена 
температура за помещението. В случай че не е посочен съсед, в това поле потребителят 
посочва температура на пространството от другата страна на въвежданата плоча през 
отоплителния период, която да бъде използвана при изчисленията на отоплителен товар на 
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помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се 
позиционира върху следващото поле. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ОХЛАЖДАНЕ НА СЪСЕДА: в случай че е посочен съсед чрез попълване на 
етажа и поредния му номер в предходните две полета, тук се визуализира температурата му 
през охладителния период, която не подлежи на редакция. За охлаждаемите помещения това е 
въведената охладителна температура, а за неохлаждаемите се приема лятната изчислителна 
температура на външния въздух. В случай че не е посочен съсед, в това поле потребителят 
посочва температура на пространството от другата страна на въвежданата плоча през 
охладителния период, която да бъде използвана при изчисленията на охладителен товар на 
помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада 
върху бутона „Добави” и чрез повторно натискане стената се добавя към списъка на 
огражденията за текущото помещение, а прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Стойностите на температурите на съседните помещения са ориентировъчни. При промяната им в 

общите данни на посоченото помещение те автоматично се променят при изчисленията на топлинните 
товари за помещения. Същото важи и за случаите на преизчисляване температурите на неотопляемите 
помещения – те по дефиниция не са окончателни към момента на въвеждането на междинната плоча, тъй 
като тя ще повлияе върху изчисленията.  

Въведена без посочен съсед вътрешна стена се възприема като стена към прилепена сграда при 
изчисленията за енергийна ефективност на сградата. 

Въведената по този начин плоча автоматично се появява в списъка на стените на посоченото за 
съсед помещение с противоположна на посочената ориентация и може да се редактира или изтрива, 
независимо в кой от двата списъка е маркирана към момента. В случай че посочения съсед не съществува 
към момента в списъка на помещенията, програмата пита, дали потребителят ще желае да се създаде това 
помещение. Ако той потвърди, се създава ново помещение в списъка на помещенията за сградата с 
непопълнени общи данни и въведената междинна плоча в списъка на стените си. Помещения създадени 
по този начин се обозначават с жълта икона за внимание в полето за температурен режим в списъка на 
помещенията и общите данни за тях могат да се попълнят по всяко време в процеса на работа. 

Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 
преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 
 

 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип стена към 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 
За ограждение тип ПЛОСЪК ПОКРИВ, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 

преминаване на фокуса на програмата през тях са: 
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• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на покрива в метри, измерена по външни размери.За покриви 
с неправилна форма се въвежда площта им в квадратни метри, измерена по външни размери. 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ШИРИНА:  въвежда се ширина на покрива в метри, измерена по външни размери. При покрив с 
неправилна форма с въведена вече площ в предходното поле се попълва единица. 

• КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ: въвежда се стойност на коефициента на поглъщане на 
слънчевата радиация от посочената стена. Тя зависи от основно от цвета на огрятата от 
слънцето повърхност, като примерни стойности са: 

Повърхност Коеф. 
Метално, светлоотразяващо покритие 0,2 
Керемиди  
Битумна покривка с посипка 

0,6 

Тъмно оцветена повърхност 0,8 
 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада върху бутона 
„Добави” и чрез повторно натискане стената се добавя към списъка на огражденията за 
текущото помещение, а прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 

преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА СКАТЕН ПОКРИВ: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип стена към 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
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За ограждение тип ПЛОСЪК ПОКРИВ, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им на 
преминаване на фокуса на програмата през тях са: 

• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на покрива в метри, измерена по външни размери.За покриви 
с неправилна форма се въвежда площта им в квадратни метри, измерена по външни размери. 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ШИРИНА:  въвежда се ширина на покрива в метри, измерена по външни размери. При покрив с 
неправилна форма с въведена вече площ в предходното поле се попълва единица. 

• НАКЛОН: въвежда се ъгъл на наклона на скатен покрив. Полето не е задължително и по 
подразбиране се попълва с нулева стойност. В случай че в предходните полета са попълнени 
размери или площи, имерени от хоризонталната проекция на скатния покрив, чрез въведеният 
тук ъгъл програмата изчислява точната повърхност на наклонения покрив. 

• КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГЛЪЩАНЕ: въвежда се стойност на коефициента на поглъщане на 
слънчевата радиация от посочената стена. Тя зависи от основно от цвета на огрятата от 
слънцето повърхност, като примерни стойности са: 
 

Повърхност Коеф. 
Метално, светлоотразяващо покритие 0,2 
Керемиди  
Битумни шидли 

0,6 

Тъмно оцветена повърхност 0,8 
 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада върху бутона 
„Добави” и чрез повторно натискане стената се добавя към списъка на огражденията за 
текущото помещение, а прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 

преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАНСКА ПЛОЧА: 
На изображението 

вдясно е показан прозореца за 
въвеждане на данните на 
ограждение от тип стена към 
земя. 

В горния десен край на 
прозореца е бутона за 
затварянето му. 
 

 
 



93 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

За ограждение тип МЕЖДИННА ПЛОЧА, необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им 
на преминаване на фокуса на програмата през тях са: 

• ОРИЕНТАЦИЯ: избира се измежду ориентациите „под” и „таван”, в зависимост от това, каква се 
пада разглежданата плоча на текущото помещение.Изборът се потвърждава чрез натискане на 
Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ДЪЛЖИНА: въвежда се дължина на плочата в метри.За плочи с неправилна форма се въвежда 
площта им в квадратни метри. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което 
маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ШИРИНА:  въвежда се ширина на плочата в метри. При плочи с неправилна форма с въведена 
вече площ в предходното поле се попълва единица.Стойността се потвърждава чрез натискане 
на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• ЕТАЖ НА СЪСЕДА: въвежда се условното означение – цифрово, буквено или комбинирано, на 
етажа на помещението, намиращо се от другата страна на въвежданата ограждаща повърхност. 
Полето не е задължително и може да не се попълва. Потвърждава се чрез натискане на Enter, 
при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 

• НОМЕР НА СЪСЕДА: въвежда се поредния номер на помещението, намиращо се от другата 
страна на въвежданата ограждаща повърхност. Полето не е задължително и може да не се 
попълва. Потвърждава се чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ОТОПЛЕНИЕ НА СЪСЕДА: в случай че е посочен съсед чрез попълване на 
етажа и поредния му номер в предходните две полета, тук се визуализира температурата му 
през отоплителния период, която не подлежи на редакция. За отопляемите помещения това е 
въведената отоплителна температура, а за неотопляемите – минималната изчислена 
температура за помещението. В случай че не е посочен съсед, в това поле потребителят 
посочва температура на пространството от другата страна на въвежданата плоча през 
отоплителния период, която да бъде използвана при изчисленията на отоплителен товар на 
помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се 
позиционира върху следващото поле. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ОХЛАЖДАНЕ НА СЪСЕДА: в случай че е посочен съсед чрез попълване на 
етажа и поредния му номер в предходните две полета, тук се визуализира температурата му 
през охладителния период, която не подлежи на редакция. За охлаждаемите помещения това е 
въведената охладителна температура, а за неохлаждаемите се приема лятната изчислителна 
температура на външния въздух. В случай че не е посочен съсед, в това поле потребителят 
посочва температура на пространството от другата страна на въвежданата плоча през 
охладителния период, която да бъде използвана при изчисленията на охладителен товар на 
помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което фокусът пада 
върху бутона „Добави” и чрез повторно натискане стената се добавя към списъка на 
огражденията за текущото помещение, а прозореца за въвеждане на данни се затваря. 

 
Стойностите на температурите на съседните помещения са ориентировъчни. При промяната им в 

общите данни на посоченото помещение те автоматично се променят при изчисленията на топлинните 
товари за помещения. Същото важи и за случаите на преизчисляване температурите на неотопляемите 
помещения – те по дефиниция не са окончателни към момента на въвеждането на таванската плоча, тъй 
като тя ще повлияе върху изчисленията.  

Въведената по този начин плоча автоматично се появява в списъка на стените на посоченото за 
съсед помещение с противоположна на посочената ориентация и може да се редактира или изтрива, 
независимо в кой от двата списъка е маркирана към момента. В случай че посочения съсед не съществува 
към момента в списъка на помещенията, програмата пита, дали потребителят ще желае да се създаде това 
помещение. Ако той потвърди, се създава ново помещение в списъка на помещенията за сградата с 
непопълнени общи данни и въведената междинна плоча в списъка на стените си. Помещения създадени 
по този начин се обозначават с жълта икона за внимание в полето за температурен режим в списъка на 
помещенията и общите данни за тях могат да се попълнят по всяко време в процеса на работа. 
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Анализатора на проекта оценява въведените помещения и определя тези, които отговарят на 
условията за веотопляеми подпокривни пространства – това са неотопляеми и неохлаждаеми помещения 
със скатен или плосък покрив. За да е коректно въведено подобно помещение за нуждите на енергийната 
ефективност, всички плочи, разделящи го ото други помещения трябва да са тавански. Ако това условие не 
е изпълнено то в изчисленията то няма да се приема за неотопляемо подпокривно пространство. 
Анализаторът на проекта уведомява потребителя за подобни несъответствия и предлага решения – в този 
конкретен случай, ако потребителят желае посоченият обем да се разгледа като неотопляемо 
подпокривно пространство, следва да замени всички междинни плочи за него с тавански. 

Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 
преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. 

 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОЗОРЕЦ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОЕКТ: 
 

След въвеждането плътна ограждаща конструкция по описания по-горе начин, може да се 
престъпи към въвеждане на остъклените елементи към нея. За целта, при маркиран елемент от списъка 
със стените, се използват бутонът „Добави Прозорец”, намиращ се под полето със списъка огтраждения 
или бутонът „+” от клавиатурата на компютъра. В случай, че към момента на въвеждането на новия 
прозорец в списъка на огражденията е маркиран вече добавен прозорец, то следващ такъв към същата 
стена се добавя чрез вече описания бутон от работното поле или чрез бутонът Ins от клавиатурата.  

При предприемане на така описаните действия, в работното поле се визуализира карето „Избор на 
Прозорец”. При отварянето фокусът е върху списък с въведените към момента в проекта тепове прозорци. 
Чрез посочване с мишката или достигане чрез бутоните със стрелките от клавиатурата се маркира 
прозореца, който желаете да въведете. Направения избор се потвърждава чрез натискане на Enter и се 
преминава към следващо поле, където са изброени видовете вътрешни засенчвания, които са възможни 
за избрания тип прозорец. Чрез избор на някое от тях, потребителят посочва фактора на засенчване на 
прозореца. Отново чрез Enter се потвърждава направения избор и фокусът на програмата се позиционира 
в карето „Данни Текущ Прозорец” и по точно върху първото от полетата за въвеждане на сенници за 
въвеждания прозорец. За всеки от сенниците на прозореца – горен, ляв и десен, се въвежда ширина и 
отстояние от прозореца в метри.  Ширината на сенника се измерва от равнината на прозореца до най-
отдалечена точка, или за сенник с неправилни размери до средна точка от най-далечния му ръб. 
Отстоянието се измерва от края от страната на разглеждания сенник на прозореца до линията на 
пресичане на равнината на прозореца с тази на сенника. На базата на тези две стойности и на размерите 
на самия прозорец програмата изчислява ъгъла на засенчване на всеки от трите сенника и го изписва в 
полето ъгъм на засенчване. Стойността на този ъгъл не подлежи на редакция от потребителя и 
единствения начин за нейната промяна е редактиране на геометричните размери на сенника в дмете 
полета над нея.  

Предвижването през полетата е чрез Enter – за потвърждаване на стойност или избор и 
преместване към следващо поле или чрез Tab за потвърждаване на стойност или избор и връщане в 
предходно поле. При потвърждаване на последната стойност чрез Enter, фокусът пада върху бутона 
„Добави” и чрез повторно натискане прозорецът се добавя към списъка на огражденията за текущото 
помещение, а полето за въвеждане на данни се затваря. 

Всеки прозорец е атрибут на стената към която е въведен. Ако стената бъде изтрита, премахват се и 
всички прибавени към нея прозорци. Ако стената е вътрешна за сградата, то и прозореца приема нейния 
съсед и бива добавен като ограден елемент към списъка на стените и на двете помещения. При промяна 
на съсед за вътрешна стена или небесна ориентация за външна, прозорците въведени към нея 
автоматично усвояват новите данни. 

За по-прецизна работа с програмния продукт се препоръчва въвеждане на всички прозорци и врати 
за отделните помещения – в това число и вътрешните към съседни обеми. Това е необходимо за 
изчисленията на топлозагубите от вентилация на помещенията и особено за такива, които нямат външни 
врати  и прозорци – при този частен случай се приема, че въздухът навлиза в помещението през 
вътрешните врати и е с параметрите на съседните помещения.  
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ТОПЛИННИ МОСТОВЕ КЪМ ОГРАЖДЕНИЕ В ПРОЕКТ: 
Освен прозорците и вратите, друг атрибут на 

тените са топлинните мостове. След маркиране на стена 
от списъка с огражденията, към нея могат да се добави 
един или повече топлинни мостове, в зависимост от 
нуждите на проектанта, определени от архитектурните 
особеноси на срадата. За целта се използва бутонът 
„Топлинни мостове” от работното поле на програмата. 
Чрез натискането му се визуализира полето със списъка 
на наличните към момента въведени топлинни мостове 
за разглежданата плътна ограждаща конструкция. Всеки 
елемет от този списък може да бъде редактиран или 
изтриван, както могат да бъдат добавяни и нови, чрез 
трите бутона в дясната част на полето.  
 

 
Чрез бутоните „Добави” и „Редакция” се 

престъпя съответно към въвеждане на нов или 
коригиране на съществуващ елемент от списъка, 
преминавайки се през полета за въвеждане на данните 
за конкретния топлинен мост. Първото поле е за 
въвеждане на дължината на топлинния мост. Въвежда 
се стойността в метри. След потвърждаване на 
въведената стойност чрез натискане на Enter или чрез 
маркиране чрез мишката на опцията ДА от полето, се 
престъпя към въвеждане на линейното съпротивление 
на топлинния мост. В това поле последователно се 
въвеждат изчислителната и референтната стойност на 
съпротивлението, определени от проектанта на база 
съответно архитектурен проект и БДС ISO 14683.  
 

 
Така въведените данни ще послужат при изчисленията на топлинните потоци от топлопреминаване за 
помещенията на обекта и ще се отразят както в стойностите на отоплителните и охладителните им товари, 
така и в резултатите от изчисленията на енергийните характеристики на сградата. 

В случай на въвеждане на топлинен мост с нулева дължина, програмата изисква въвеждане на 
корекционен фактор на коефициента на топлопреминаване за стената. Стойностите на този корекционен 
фактор са определени в Таблица В.2а, Таблица В.2в и Таблица В.2с от от Методика за изчисляване на 
отоплителен товар на сгради, утвърдена на основание чл.198 от Наредба №15 за техническите правила 
и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос 
и разпределение на топлинна енергия. Така въведени данните се отразяват единствено върху 
изчисленията та топлинните товари за помещенията и се пренебрегват при изчисляване на енергийната 
ефективност на сградата. 
 
 
 
 
 
Активни клавиши и клавишни комбинации 

Когато фокусът е в полето с огражденията на помещението са валидни 
следните клавиши  

Клавиш Наименование Функция 
 стрелка нагоре Придвижване нагоре в елементите на списъка.  
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 стрелка надолу Придвижване надолу в елементите на списъка.  
Enter Enter Редакция на ограждението или прозореца. Появява се поле за избор 

на ограждение/прозорец. 
Del Клавиш Delete Изтриване на текущия елемент (ограждение или прозорец). Появява 

се диалогов прозорец за потвърждаване на изтриването. 

 
Когато елементът е ограждение и към него има добавени 
прозорци, при потвърждаване на изтриването, те също се 
изтриват! 

 

Ins Клавиш Insert Добавяне на ново ограждение 
Ctrl+O Клавиш Ctrl+ 

буква „O” 
Добавяне на ново ограждение 

 
Тази клавишна комбинация е валидна и когато фокусът не е 
в списъка на огражденията на помещението! 

 

+ Клавиш  плюс Добавяне на нов прозорец към текущото ограждение 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОЕКТ: 
 

След въвеждането на общите данни и ограждащите повърхнини за помещението, остава да се 
въведат данни за вътрешните източници за него, за да има основа за изчисляване на охладителния товар 
за охлаждаемите обеми. Ако единствената цел на проекта е изчисляване на охладителни товари за 
охлаждаеми или климатизирани помещения, то е достатъчно да се въведат тези данни единствено за тях. 
За случаите на изчисляване и на енергийна ефективност на сградата е необходимо да се въведат тези 
данни за всички помещения на сградата. 
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За целта преминаваме към третата 
страница от полето „Помещения” – 
„Вътрешни източници”.  

В тази страница се визуализира в 
таблична форма списъка на въведените за 
помещението източници на топлина или 
влага.  

Ако при влизане в страницата няма 
въведени такива, списъка е празен, а за 
въвеждане на първия елемент е достатъчно 
да натиснем с мишката бутона „Добави 
източник”, намиращ се под него.  

Прозореца за въвеждане на 
вътрешни източници можете да покажете и с 
натискането на INS. 
 

 

На изображението вдясно е показан 
общият вид на прозореца за въвеждане на 
вътрешни източници когато се добавя нов 
източник.  

При визуализацията на прозореца 
фокусът е върху падащото меню за избор на 
типа на източника на топлина или влага.  

 

 
Чрез предвижване чрез стрелките на 

клавиатурата нагоре и надолу по списъка 
или чрез маркиане с мишката, зе посочва 
желания за въвеждане тип източник и 
избора се потвърждава с Enter, при което 
фокусът се премества върху първото поле за 
въвеждане на данни. 

 
Общите данни за всички видове 

източници са часовете на активност. За 
всеки отделен източник 24-те часа на 
денонощието са представени като 
бутони.  

Всеки бутон има две състояния: включено и изключено т.е. за дадения час източникът може да бъде 
активен или неактивен. 

На изображението по-горе часовете на активност на източника са от 2 до 7. С други думи от 2 през 
нощта до 7 сутринта даденият източник ще е активен. 
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За улеснение на потребителя са добавени 3 бутона за бърз избор на: 
• Всички- избира всички часове на денонощието 
• Никои-изключва всички часове на активност. Тази опция е удобна ако желаете да  
• Обърни избора- обръща състоянието на часовете на активност- активните стават неактивни 

и обратно. В конкретния пример при натискане на бутона часовете на активност на 
източника вместо от 2 до 7 ще бъдат от 8 до 1 през нощта включително. 
 

 
Означението на всеки час е по хронологичен ред.  Например ако включите бутон „1” то 
източникът ще бъде активен от 00:00 часа до 01:00 часа през нощта. Аналогично, ако включите 
бутон с означение „19” то източникът ще бъде активен от 18:00 до 19:00 часа, т.е. през 19-тия 
час на денонощието.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимите данни, които се въвеждат за отделните типове вътрешни източници са различни, 

като отделните полета за въвеждане на данните се визуализират своевременно в зависимост от 
маркирания теп от списъка. Полетата за въвеждане на данни за различните типове източници са както 
следва: 

 
 
 
 
 

 
 До отделните текстови полета можете да срещнете различни графични символи, които имат 
следното значение: 
 

 
В полето следва да бъде въведена стойност от клавиатурата 

 
Стойността в полето може да бъде избрана (не въведена). За целта използвайте горна 
и долна стрелка (/) 

 
В полето не се въвежда стойност. 
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Въвеждане на хора 
За източник топлина и влага тип ХОРА, 

необходимите данни за въвеждане, подредени в реда им 
на преминаване на фокуса на програмата през тях са: 

 
• БРОЙ ХОРА 
• ТОПЛИНА (Мощност за 1 човек) 
• ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ 

 

 
БРОЙ ХОРА: посочва се броя хора с идентично поведение, 
присъстващи в помещението за конкретен период от време. 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което 
маркерът се позиционира върху следващото поле. 

 

ТОПЛИНА: чрез бутоните „↓” и „↑” се прави избор на типа 
активност за хората. , като в полето с денни се изписва топлинната 
мощност, отделяна от един човек за посочения тип дейност, а в 
информащионното поле вдясно се изписва точната дефиниция на 
типа дейност  

 

Паралелно в третото поле се изписва стойността за отделяната от 
един човек ВЛАГА, посочена на база дейността и температурата в 
разглежданото помещение. Изборът се потвърждава чрез натискане 
на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото 
поле. 

 

ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони за 
отделните часове от денонощието се посочват времевите 
интервали на активност за разглеждания източник. 

 
Движението по бутоните е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и 
бутоните Tab, „↓” и „→” за предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт 
бутоните Space за маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и 
преминаване на следващ час. Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и 
бутоните за бърз избор, разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху 
бутона „Добави” за въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез 
натискане на бутона чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници 
се затярь. Ако сме добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за 
добавяне на нов източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме 
редактирали съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
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Въвеждане на осветление 
За източник на топлина тип 

ОСВЕТЛЕНИЕ, необходимите данни за 
въвеждане, подредени в реда им на 
преминаване на фокуса на програмата през тях 
са: 

• ОСВЕТЕНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЕТО 
• КПД НА ОСВЕТЛЕНИТО 
• СВЕТЛИНЕН ДОБИВ 
• КОЕФИЦИЕНТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
• КОЕФИЦИЕНТ НА ТИПА НА 

ОСВЕТИТЕЛНОТО ТЯЛО 
• ПОКАЗАТЕЛ А 
• КОНСТРУКЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА 

ПОДА 
• ВЪЗДУХООБМЕН 
• КИЛИМ 
• ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ 

 
 
ОСВЕТЕНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЕТО: чрез 
стрелките на клавиатурата се прави избор на 
осветеност на помещението в зависимост от 
неговото предназначение.  

 

В информационното поле вдясно се изписват типовете помещения, отговарящи на маркираната към 
момента стойност в полето за избор. Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът 
се позиционира върху следващото поле. 
 
КПД НА ОСВЕТЛЕНИТО: въвежда се 
коефицинт на полезно действие на 
осветлението.  

Стандартно стойностите би трябвало да са в интервала от 0,3 до 0,9. Стойността се потвърждава чрез 
натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле 
 
СВЕТЛИНЕН ДОБИВ: чрез стрелките на 
клавиатурата се прави избор за светлинния 
добив от осветителното тяло в зависимост от 
неговия тип.  

 

В информационното поле вдясно се изписва типа осветително тяло, отговарящо на маркираната към 
момента стойност в полето за избор. Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът 
се позиционира върху следващото поле. 
 
КОЕФИЦИЕНТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ: въвежда се 
коефицинт на използване на осветлението.   
Стойностите би трябвало да са в интервала от 0,1 до 1. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, 
при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
 
 
КОЕФИЦИЕНТ НА ТИПА НА ОСВЕТИТЕЛНОТО 
ТЯЛО: чрез стрелките на клавиатурата се  
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прави избор за коефициента на типа 
осветителното тяло.  
В информационното поле вдясно се изписва типа осветително тяло, отговарящо на маркираната към 
момента стойност в полето за избор. Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът 
се позиционира върху следващото поле. 
 
ПОКАЗАТЕЛ А: чрез стрелките на 
клавиатурата се прави избор за показаеля А 
за помещението.  

 

В информационното поле вдясно се изписва типа стайна мебилировка, типа на осветителното тяло и вида 
на вентилацията, отговарящи на маркираната към момента стойност в полето за избор. Изборът се 
потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле 
 
КОНСТРУКЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА ПОДА: 
от падащо меню се прави избор на типа под 
за помещението.  

 

В информационното поле вдясно се изписва пълния текст на маркирания къ ммомента ред от падащото 
меню. Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле 
 
ВЪЗДУХООБМЕН: от падащо меню се прави 
избор на типа въздухообмен за 
помещението.  

 

В информационното поле вдясно се изписва пълния текст на маркирания къ ммомента ред от падащото 
меню. 
От последните два избора зависи стойността на 
Показателя В за помещението, която се изписва в 
полето ПОКАЗАТЕЛ В.   

Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото 
поле.  
 

 

КИЛИМ: въвежда се частта от пода заслана с 
килим в проценти. Стойността се 
потвърждава чрез натискане на Enter, при 
което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

 

 
ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони за 
отделните часове от денонощието се посочват времевите 
интервали на активност за разглеждания източник.  

 
Движението по бутоните е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и 
бутоните Tab, „↓” и „→” за предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт 
бутоните Space за маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и 
преминаване на следващ час. Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и 
бутоните за бърз избор, разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху 
бутона „Добави” за въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез 
натискане на бутона чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници 
се затярь. Ако сме добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за 
добавяне на нов източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме 
редактирали съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
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Въвеждане на уреди и лабораторно оборудване 
За източник на топлина и влага тип УРЕДИ 

И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, необходимите 
данни за въвеждане, подредени в реда им на 
преминаване на фокуса на програмата през тях са: 

 
• КОЕФИЦИЕНТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
• ПОД ЧАДЪР 
• ТИП НА ИЗТОЧНИКА 

 
КОЕФИЦИЕНТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ: въвежда се 
коефицинт на използване на вътрешния източник.   

Стойностите би трябвало да са в интервала от 0,1 до 1. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, 
при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
ПОД ЧАДЪР: поставя се отетка чрез натискане на 
Space, когато уредът или лабораторното 
оборудване 

 

е под смукателен чадър за отвеждане на топлина или вредности. Чрез натискане на Enter маркерът се 
позиционира върху следващото поле. 
 
ТИП НА ИЗТОЧНИКА: чрез стрелките на клавиатурата се прави избор за типа 
на топлоизточника – дали топлината идва от електрически уред, от уред 
работещ на пара или чрез горене.  

 
При преминаването на фокуса през някоя от възможностите, в частта от работното поле под падащото 
меню се визуализират полетата за въвеждане на данни за съответния източник. Изборът се потвърждава 
чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
ИЗТОЧНИК НА ТОК: 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ: попълва се номиналната 
електрическа мощност на уреда или оборудването във  
ватове [W]. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се прехвърля върху 
първото поле в карето за маркиране часовете на активност на източника. 
 
ИЗТОЧНИК НА ПАРА: 
МАСОВ ДЕБИТ НА ПАРАТА: попълва се номиналния дебит на 
парата за апарата в kg/h. Стойността се потвърждава чрез 
натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 

 

ТОПЛИНА НА ИЗПАРЕНИЕ: попълва се топлината на изпарение на парата за източника в J/kg. Стойността се 
потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се прехвърля върху първото поле в карето за 
маркиране часовете на активност на източника. 
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ИЗТОЧНИК НА ДИРЕКТНО ИЗГАРЯНЕ: 
МАСОВ ДЕБИТ НА ГОРИВОТО: попълва се 
номиналния дебит на горивото за апарата в kg/h. 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, 
при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 
ТОПЛИНА НА ГОРЕНЕ: попълва се топлината на 
горене за горивото на източника в J/kg. Стойността 
се потвърждава чрез натискане на Enter, при което 
маркерът се позиционира върху следващото поле. 
  
ТИП НА ГОРИВОТО: от падащо меню се избира вида на горивото, използвано при горенето. От него зависи 
количеството водни пари, които ще се отделят при процеса. Изборът се потвърждава чрез натискане на 
Enter, при което маркерът се прехвърля върху първото поле в карето за маркиране часовете на активност 
на източника 
 
ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони за 
отделните часове от денонощието се посочват времевите 
интервали на активност за разглеждания източник 

 
Движението по бутоните е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и 
бутоните Tab, „↓” и „→” за предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт 
бутоните Space за маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и 
преминаване на следващ час. Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и 
бутоните за бърз избор, разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху 
бутона „Добави” за въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез 
натискане на бутона чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници 
се затярь. Ако сме добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за 
добавяне на нов източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме 
редактирали съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
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Въвеждане на уреди материали 
За източник на топлина и/или влага тип 

МАТЕРИАЛИ, необходимите данни за въвеждане, 
подредени в реда им на преминаване на фокуса на 
програмата през тях са: 

• МАСОВ ДЕБИТ НА МАТЕРИАЛА 
• СПЕЦИФИЧЕН ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ 
• НАЧАЛНА ТЕМПЕРАТУРА 
• КРАЙНА ТЕМПЕРАТУРА 
• НАЧАЛНО ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕ 
• ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕМЕ ЗА СОРБЦИЯ 
• ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ 

 

 
 
МАСОВ ДЕБИТ НА МАТЕРИАЛА: попълва се 
номиналния, среден по време масов дебит на 
материала в kg/h.  

 

Стойността ще се използва за отчитане на топлинния и на влажностния товар на помещението. 
Потвърждава се чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
СПЕЦИФИЧЕН ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ: въвежда се 
специфичния топлинен капацитет на разглеждания   
материал, необходим аз определяне на количеството топлина, отделена от него в помещението. 
Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 
 
НАЧАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: посочва се среднообемната 
температура на материала към момента на   
въвеждането му в помещението. Тя се въвежда в градуси по Целзий и се потвърждава чрез натискане на 
Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
КРАЙНА ТЕМПЕРАТУРА: посочва се среднообемната 
температура на материала към момента на   
изваждането му от помещението. Тя се въвежда в градуси по Целзий и се потвърждава чрез натискане на 
Enter, при което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
НАЧАЛНО ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕ: посочва се 
влагосъдържанието на материала в kg/kg към   
момента на въвеждането му в помещението. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при 
което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
КРАЙНО ВЛАГОСЪДЪРЖАНИЕ: посочва се 
влагосъдържанието на материала в kg/kg към   
момента на изваждането му от помещението. Тя се въвежда в градуси по Целзий и се потвърждава чрез 
натискане на Enter. В случай че крайното влагосъдържание е по-малко от началното, маркерът се 
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прехвърля върху първото поле в карето за маркиране часовете на активност на източника. Ако обаче 
крайното влагосъдържание надвишава началното, маркерът се премества в новопоявило се поле. 
 
ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕМЕ ЗА СОРБЦИЯ: въвежда се 
технологично време за сорбция на материала в   
часове. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се прехвърля върху 
първото поле в карето за маркиране часовете на активност на източника. 
 
ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони за 
отделните часове от денонощието се посочват 
времевите интервали на пребиваването на 
материалите в помещението.  

Движението по бутоните е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и 
бутоните Tab, „↓” и „→” за предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт 
бутоните Space за маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и 
преминаване на следващ час. Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и 
бутоните за бърз избор, разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху 
бутона „Добави” за въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез 
натискане на бутона чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници 
се затярь. Ако сме добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за 
добавяне на нов източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме 
редактирали съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
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Въвеждане на машини с ел.двигател 
За източник на топлина тип МАШИНИ С 

ЕЛ.ДВИГАТЕЛ, необходимите данни за 
въвеждане, подредени в реда им на 
преминаване на фокуса на програмата през тях 
са: 

 
• МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
• КОЕФИЦИЕНТ НА ЕДНОВРЕМЕНОСТ 
• КОЕФИЦИЕНТ НА НАТОВАРВАНЕ 
• КПД НА ВАЛА НА ЕЛ. ДВИГАТЕЛЯ 
• МОЩНОСТ НА ВАЛА НА ЕЛ.ДВИГАТЕЛЯ 
• ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ 

 
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: посочва се вариянт за 
разположението на машината и двигателя и 
спрямо помещението.   

Вариантите са три и се избира желания чрез предвижване в падащото меню чрез стрелките от 
клавиатурата или чрез маркиране с мишката. Изборът се потвърждава чрез натискане на Enter, при което 
маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕДНОВРЕМЕНОСТ: въвежда се 
коефициент, отчитащ едновремеността на работа 
на група еднотипни машини.  

 

Неговата стойност е между 0,1 и 1 и се определя от инвеститора или от посочен от него специалист. За 
единични машини се приема равен на единица. Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при 
което маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
КОЕФИЦИЕНТ НА НАТОВАРВАНЕ: посочва се 
отношението между действително потребяваната 
мощност на машината и номиналната. 

 

То приема стойности между 0,1 и 1 и се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се 
позиционира върху следващото поле. 
 
КПД НА ВАЛА НА ЕЛ. ДВИГАТЕЛЯ: въвежда се 
коефициента на полезно действие на вала на 
двигателя на машината като безразмерна  

 

величина приеаща стойности между нула и единица. Потвърждава се чрез натискане на Enter, при което 
маркерът се позиционира върху следващото поле. 
 
МОЩНОСТ НА ВАЛА НА ЕЛ.ДВИГАТЕЛЯ: въвежда 
се номиналната електрическа мощност на 
двигателя на машината във ватове.  

 

Стойността се потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се прехвърля върху първото поле 
в карето за маркиране часовете на активност на източника. 
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ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони 
за отделните часове от денонощието се посочват 
времевите интервали на работа на двигателя.  
Движението по бутоните е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и 
бутоните Tab, „↓” и „→” за предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт 
бутоните Space за маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и 
преминаване на следващ час. Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и 
бутоните за бърз избор, разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху 
бутона „Добави” за въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез 
натискане на бутона чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници 
се затярь. Ако сме добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за 
добавяне на нов източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме 
редактирали съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
 

Въвеждане на водно огледало 
За източник на влага тип ВОДНО 

ОГЛЕДАЛО, необходимите данни за 
въвеждане, подредени в реда им на 
преминаване на фокуса на програмата 
през тях са: 

 
• ПЛОЩ НА ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО 
• ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА 
• ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ 

 
 
ПЛОЩ НА ВОДНОТО ОГЛЕДАЛО: въвежда се площта на водната 
повърхност в квадратни метри. Стойността се отвърждава чрез 
натискане на Enter, при което маркерът се позиционира върху 
следващото поле. 
 

 

ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА: посочва се среднообемната 
температура на водата в градуси по Целзий.  Стойността се 
потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се 
прехвърля върху първото поле в карето за маркиране часовете 
на активност на източника. 
 

 

ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони за 
отделните часове от денонощието се посочват времевите 
интервали на активност на източника на влага.   
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В частния случай на водно огледало се препоръчва маркирането на всички часове.Движението по бутоните 
е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и бутоните Tab, „↓” и „→” за 
предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт бутоните Space за 
маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и преминаване на следващ час. 
Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и бутоните за бърз избор, 
разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху бутона „Добави” за 
въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез натискане на бутона 
чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници се затярь. Ако сме 
добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за добавяне на нов 
източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме редактирали 
съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
 

Въвеждане на мокра повърхност 
За източник на влага тип МОКРА ПОВЪРХНОСТ, 
необходимите данни за въвеждане, подредени в 
реда им на преминаване на фокуса на 
програмата през тях са: 
 

• ПЛОЩ НА МОКРАТА ПОВЪРХНОСТ 
• ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ 

 
ПЛОЩ НА МОКРАТА ПОВЪРХНОСТ: въвежда се площта на 
мократа повърхност в квадратни метри. Стойността се 
потвърждава чрез натискане на Enter, при което маркерът се 
прехвърля върху първото поле в карето за маркиране часовете 
на активност на източника. 
 

 

ЧАСОВЕ НА АКТИВНОСТ: в каре с отделни бутони за 
отделните часове от денонощието се посочват времевите 
интервали на активност на източника на влага. 

 
Движението по бутоните е чрез бутоните на клавиатурата „←” и „↑” за движение назад по часовете и 
бутоните Tab, „↓” и „→” за предвижване напред без да се маркира час. За маркиране може да се ползамт 
бутоните Space за маркиране на час и задържане на окуса върху него или Enter за маркиране и 
преминаване на следващ час. Чрез стрелките фокусът се върти кръгово през часовете от денонощието и 
бутоните за бърз избор, разположени под тях. Чрез Tab, след извъртане на часовете, фокусът пада върху 
бутона „Добави” за въвеждане на нов източник или „Запиши” – за запис на промени в съществуващ. Чрез 
натискане на бутона чрез Enter прозореца за въвеждане и редактиране на данни за вътрешни източници 
се затярь. Ако сме добавяли нов източник, след затваряне на полето, фокусът се връща върху бутона за 
добавяне на нов източник и чрез повторно натискане се престъпя към въвеждане на следващ. Ако сме 
редактирали съществуващ източник, фокусът се връща върху редактирания елемент от списъка. 
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Проект-Работа със селекция 
 Модул проект предоставя на потребителите допълнителна функционалност при работа с няколко 
маркирани помещения. Маркирайки ги Вие лесно можете да: 

• Направите редакция на общите данни на всички маркирани. 

• Създадете нов етаж с маркираните помещения и дори да добавите наличните вътрешни 
ограждения   

• Да добавите междинна плоча към маркираните, посочвайки дали тя да бъде техен под или таван. 

За да маркирате няколко помещения: 
 
1. изберете първото и задръжте левия бутон 

на мишката 
2. Пдодължаваки да държите бутона 

придвижете курсора нагоре или надолу в 
зависимост от това кои помещения 
желаете да маркирате. 

3. Отпуснете левиа бутон на мишката. 
 
Маркираните (селектирани) помещения ще 

се появят в цвета за избор на ред, както е показано 
на изображението вдясно. 

За да размаркирате (премахнете 
селекцията) просто щракнете върху произволен ред 
от списъка с помещения. 

 

 

За да подберете само нужните Ви 
помещения, можете преди селекцията да ги 
сортирате по: 

1. Етаж на помещението 
2. Номер на помещението 
3. Наименование на помещението. 
 
За да сортирате помещенията натиснете 

клетката на първия ред от желаната колона. Ще се 
появи зелен триъгълник, сочещ реда на теущото 
сортиране- възходящо или низходящо. За да 
промените реда на сортиране щракнете отново 
върху желаната колона. 
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Редакция на няколко маркирани помещения 
След като сте маркирали желаните 

помещения, можете да редактирате техните 
общи данни. На изображението вдясно е 
показано полето, в което можете да 
направите това. 

Когато помещенията от селекцията 
се различават в общите си данни по един 
или няколко критерия, в тези полета вместо 
стойност ще видите символа „*”. Ако 
желаете можете да го замените с число, 
което ще бъде новата стойност за всички 
маркирани помещения. Ако оставите 
символа „*” то старите стойности ще останат 
в сила. 

Натиснете бутона „Запиши”, за да 
запомните новите обши данни за 
маркираните помещения. 

 
 

 

Създаване на нов етаж с няколко маркирани помещения 
С маркираните помещения можете 

лесно и бързо да създадете нов етаж. След 
като сте избрали желаните помещения 
Натиснете „Създаване на нов етаж”, както е 
показано на изображението вдясно. 

 
 
 
 
 
 

 
Няма ограничениа относно това 
колко и кои помещения ще 
ползвате за създаването на новия  

етаж. Не е необходимо да избирате 
всички помещения от даден етаж, които 
ще ползвате за източник, а само тези, 
които са  Ви необходими 

 
 

 
Следвайте тези стъпки, за да създадете новия етаж: 
1. Задайте буквено или цифрено означение на новия етаж. Внимавайте да не посочите номер на 

вече съществуващ етаж. 
2. Изберете начин за означаване имената на новите помещения. Имате 3 възможности: 

2.1. Базово име + Номер на помещение- в този случай задавате в полето базово име т.е. име, 



111 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

което ще имат всички помещения, към което ще бъде добавен номерът на  съответното 
помещение източник.  

2.2. Базово име + пореден номер. Подобно на предходната опция, за именуването на всички 
помещения ще бъде използвано едно и също име, като вместо номера на помещението 
източник, ще бъде добавен пореден номер, който ще започва от 1 и ще достига до 
последния елемент от селекцията. Например ако зададете за Базово име „Офис” и сте 
маркирали 10 помещения, то новосъздадените помещения ще бъдат именувани „Офис-
01”, „Офис-02”, „Офис-03”, „Офис-04”... „Офис-10”. 

2.3. Етаж и номер + старо наименование. В този случай помещенията от новосъздадения етаж 
ще запазят старите си наименования. Например ако сте маркирали помещение „101-Офис” 
и сте избрали да създадете етаж 3, то при тази опция новото помещение ще запази номера 
и наименованието си, като ще бъде променен само неговия етаж и ще стане „301-Офис”. 

3. Следващата стъпка е създаването на предварителен списък за новите помещения. В него в 
съкратен вид се изписват номерата на маркираните помещения, следвани от новото 
наименование. Например: „101301 Офис”, което означава, че помещение 101 е бъде 
копирано като 301Офис. 

4. Всеки ред от предварителния списък започва с отметка, която по подразбиране е маркирана. 
Ако не желаете дадено помещение да не бъде създадено, то махнете отметката. 

 
При по-голям брой маркирани помещения (и при повече от един етаж) е възможно 
предварителния списък да има повтарящи се редове. В този случай те е бъдат 
премахнати ипрограмата ще Ви уведоми.  

 
5. Ако желаете, можете да маркирате отметката „Копирай и вътрепните стени”. Препоръчваме 

Ви да я маркирате заедно с отметката от т. 6. 
6. Маркирайте отметката „Автоматично създай съседи при необходимост” ако копирате 

вътрешни стени.  Например ако не сте маркирали всички помещения от даден етаж, при 
копиране на вътрешните стени е възможно да се копира вътрешна стена, която в новия етаж да 
няма съсед.  

7. След като сте минали стъпките дотук вече можете да създадете новия етаж. Натиснете бутон 
„Създай помещенията”, за да го направите. 
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Работа с проекти – Проектен Дизайнер 
Проектният конструктор (показан на 

изображението вдясно) е допълнителен 
инструмент (интерфейс), който предоставя на 
потребителите допълнителна функционалност 
при работата им с проекти. 

Благодарение на него, потребителите 
имат възможност само с едно кликване да 
добавят ограждение, прозорец, вътрешен 
източник към едно или няколко помещения 
(зони). 

На разположение на потребителите е 
технологията копирай/постави и изрежи/постави, 
скоято лесно и бързо могат да копират и 
преместват компоненти от едно помещение в 
друго. 

 

 

Друга важна особеност на проектния 
конструктор е скалируемостта на видимите елементи, 
особено необходима при по-големи обекти . 

Както е показано на изображението вдясно, 
във всеки един момент потребителят може да вижда 
само това, което му е необходимо, без да се налага да 
превърта дълги списъци от помещения, ограждения и 
вътрешни източници, за да намери това, което търси.   

В допълнение, потребиртелите имат 
възможност да зададат собствен шрифт и големина на 
шрифта, както и да настройват показваната 
информация за ограждащите конструкции и 
помещенията, като показват или скриват котата, 

 

 

 
Проектният конструктор може да бъде стартиран следкато сте отворили проект, по два начина: 

• С клавишната комбинация Ctrl+Shift+K 
• От меню Проект, подменю Проектен Конструктор. 
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Проектният дизайнер визуализира елементите на сградата- помещения, ограждения, източници, 
прозорци и така нататък не в табличен, а в йерархичен, или дървовиден вид. Има и 4 логически категории, 
използвани за по-добра рганизация на информацията: 

1. Сграда 
2. Етаж 
3. Ограждения 
4. Източници 

На изображението вдясно е 
показан примерен обект зареден в 
дизайнера. Видими са проекта, или 
основният елемент, както и четири 
етажа, с номерация от 0-3. За да 
видим поделементите на даден 
елемент можем да натиснем знака 
плюс в първото квадратче пред 
него. 

 

Основният елемент съдържа информация 
от основните данни за проекта. 

След него в йерархията са етажите на 
обекта. Тази категория е логическа и се създава 
автоматично чрез групиране на помещения, 
имащи едно и също (буквено или цифрено) 
означение на етаж. 

Както е показано и на изображението 
вдясно, освен квадратчетата със знак „+” или „-” в 
тях има и още един тип – с по- удебелени стени, 
които служат за мариране/ размаркиране на 
дъщерните елементи.  

На изображението помещенията на етаж 
„3” са видими и са 5 на брой. Виждат се 
графичните символи за типа на помещението- 
имаме 2 неотоплени и неклиматизирани, 2 
климатизирани и 3 отоплени. 

След това е изписан номера 
напомещението (в квадратни скоби []) и 
наименованието му. 

 

 

 
Благодарение на възможността за задаване на настройки, дизайнерът може да визуализира 
допълнителна информация по желание на потребителя както за помещенията, така и за 
огражденията. За повече информация вижте „настройки- проектен конструктор”. 

 

Преди да продължим разглеждането на работата с проектния конструктор, нека разгледаме 
различните менюта и бутони,  налични в него. Те са групирани в 4 категории, подобно на оформлението на 
офис пакетите на Майкрософт (Microsoft): 

• Инструменти 
• Изглед 
• Действия 
• Обновяване 
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Освен това на разположение на 
потребителите е и лента за информация, 
показващата текушо копираните/изрязаните 
елементи, която според предпочитанията 
може да бъде позиционирана в горната или 
долната част на прозореца, или пък да бъде 
скривана.  

Също така в лентата за информация 
потребителите ще намерят кратко обяснение 
на елемента, посочен в момента с мишката. 

 

 
 

 
За да се придвижите с клавиатурата между отделните категории на лентата с инструменти 
използвайте клавишните комбинации Ctrl+PgUp и Ctrl+PgDn. След като сте активирали желаната 
категория, можете да натиснете <Enter>, за да се върнете в списъка с елементи на обекта. 

 

Инструменти 
В категорията „Инструменти” са разположени бутоните за извикване на прозорците за въвеждане на 
ограждения, прозорци източници и топлинни мостове, копиране/изрязване, поставяне както и тези за 
създаване на ново помещение и редакция. Както е показано на изображението долу имаме 16 бутона, 
като за някои от тях са валидни и клавишни комбинации, така че да могат да бъдат активирани и докато 
сте в списъка с елементи на обекта. 

 
 

# Функция Клавиш Бутон 

1 

Активира инструмента „Оградни елементи”. С негова помощ 
можете да добавите ограждаща конструкция към текущото или 
маркираните помещения. При натискането на бутона или 
клавишната комбинация се инструментът се появява в нов 
прозорец. 

Ctrl+O 
Ctrl+S 

 



115 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

2 

Активира инструмента „Прозорци”. С негова помощ можете да 
добавите прозорец към текущата или няколко ограждащи 
конструкции. При натискането на бутона или клавишната 
комбинация се инструментът се появява в нов прозорец. 

Ctrl+P 

 

3 

Активира инструмента „Източници”. С негова помощ можете да 
добавите вътрешни източници към текущото или маркираните 
помещения. При натискането на бутона или клавишната 
комбинация инструментът се появява в нов прозорец. 

Ctrl+I 

 

4 

Активира инструмента „Топлинни мостове”. С негова помощ 
можете да добавите топлинен мост към текущата или 
маркираните ограждащи конструкции. При натискането на 
бутона или клавишната комбинация се инструментът се 
появява в нов прозорец. 

Ctrl+M 

 

5 

„Изрязва” маркираните елементи. След това потребителя може 
да ги постави на друго място в обекта, като оригиналните се 
изтриват. За разлика от класическото „изрязване/поставяне” 
обаче, „изрязаните” елементи  могат да бъдат поставени на 
няколко места. Например ако „изрежете” няколко прозореца 
(независимо дали принадлежат на една или няколко 
ограждащи конструкции) можете да ги или върху една 
ограждаща конструкция, или върху няколко.  

 
Забележете, че в момента на поставяне на 
елементите, приоритет имат маркираните, а 
не текущият елемент. Например ако имате 
маркирани 2 ограждащи конструкции и сте 
поставили фокуса върху трета, то елементите 
ще бъдат поставени върху маркираните (или 
маркираната). 

 

няма 

 

6 

„Копира” маркираните елементи. След това потребителя може 
да ги постави на друго място в обекта, като оригиналните се 
изтриват. За разлика от класическото „изрязване/поставяне” 
обаче, „изрязаните” елементи  могат да бъдат поставени на 
няколко места. Например ако „изрежете” няколко прозореца 
(независимо дали принадлежат на една или няколко 
ограждащи конструкции) можете да ги или върху една 
ограждаща конструкция, или върху няколко.  

 
Забележете, че в момента на поставяне на 
елементите, приоритет имат маркираните, а 
не текущият елемент. Например ако имате 
маркирани 2 ограждащи конструкции и сте 
поставили фокуса върху трета, то елементите 
ще бъдат поставени върху маркираните (или 
маркираната). 

 

Ctrl+C 

 

7 
Изчиства (размаркира) маркираните елементи без да премахва 
копираните елементи от паметта. Ctrl+D 

 

8 
Изчиства копираните/ изрязаните елементи от паметта без да 
размаркира (ако има) маркираните. Shift+D 

 

9 
Изтрива маркираните елементи. Когато няма маркирани 
елементи бутонът е забранен, но клавишната комбинация е 
активна.  

Del 
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10 

Поставяне на всички копирани/изрязани елементи в 
текущия/маркираните елементи. С приоритет отново са 
няколкото маркирани елемента пред текущия. 

 
Препоръчваме  Ви да съобразявате копираните/ 
изрязаните елементи с елементите в които ги 
поставяте. 

 

Ctrl+V 
Shit+Ins 

 

11 
Поставяне на всички копирани/изрязани ограждащи 
конструкции в текущия/маркираните елементи. С приоритет 
отново са няколкото маркирани елемента пред текущия. 

Ctrl+V 
Shit+Ins 

 

12 
Поставяне на всички копирани/изрязани прозорци в 
текущия/маркираните елементи. С приоритет отново са 
няколкото маркирани елемента пред текущия. 

Ctrl+V 
Shit+Ins 

 

13 
Поставяне на всички копирани/изрязани вътрешни източници в 
текущия/маркираните елементи. С приоритет отново са 
няколкото маркирани елемента пред текущия. 

Ctrl+V 
Shit+Ins 

 

14 
Поставяне на всички копирани/изрязани топлинни мостове в 
текущия/маркираните елементи. С приоритет отново са 
няколкото маркирани елемента пред текущия. 

Ctrl+V 
Shit+Ins 

 

15 
Създаване на ново помещение. Ако активният елемент е етаж, 
то в прозореца за въвеждане на данните на новото помещение 
за етаж ще се появи стойността на текущия. 

Ctrl+N 

 

16 
Редакция на текущия елемент. Командата е контекстно 
зависима- според типа на елемента- ограждение, прозорец, 
източник и т.н.т. се визуализира съответния прозорец. 

Ctrl+R 

 
 

Изглед 
В категорията „Изглед” са разположени бутоните за настройки на изгледа на проектния конструктор: 
големина на шрифта, вид на прозореца, бутон за достъп до настройките и предпочитания за състоянието и 
позицията на лентата на състоянието. 

 
 

# Функция Клавиш Бутон 

1 
Намалява с една стъпка големината на шрифта в списъка с 
обекти. При достигане на минимално позволената стойност, 
големината на шрифта се връща в началната стойност. 

няма 

 

2 
Увеличава с една стъпка големината на шрифта в списъка с 
обекти. При достигане на максимално позволената стойност, 
големината на шрифта се връща в началната стойност. 

няма 

 

3 
Бутонът има две състояния, като в натиснато положение 
проектният конструктор е в компактен вид, а в свободно (както 
е показано на изображението) дизайнерът е в максимална 

няма 
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големина. 

4 
Зарежда модул настройки на проектния конструктор. 

няма 

 

5 

„Бутонът има две състояния, като в натиснато положение 
проектният лентата с информация е видима (както е показано 
на изображението), а в свободно (изключено) лентата е 
невидима.  

няма 

 

6 
 Позиционира на лентата с информация в горната част на 
екрана. Бутони 6 и 7 са свързани, като при включване на бутон 
6 (както е показано) бутон 7 се изключва и обратно. 

няма 

 

7 
Позиционира на лентата с информация в долната част на 
екрана. Бутони 6 и 7 са свързани, като при включване на бутон 
6 (както е показано) бутон 7 се изключва и обратно. 

няма 
 

 

 

Действия 
В категорията „Действия” са разположени бутоните за връщане и повтаряне на действия, както и списъка 
на последните действия.  

 
 

# Функция Клавиш Бутон 

1 
Връща едно действие назад. 

Ctrl+Z 
 

2 

Списък на действията. Дължината на списъка зависи от 
конкретните настройки на проектния дизайнер. Когато броят на 
действията надхвърли максимално разрешения, то най-старите 
действия се премахват от списъка, като се заместват с по- 
новите. 

няма  

3 
Връща едно действие напред. 

няма 
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Обновяване 
В категорията „Обновяване” са разположени бутоните за обновяване на информацията в проектния 
дизайнер.  

 
 

# Функция Клавиш Бутон 

1 
Обновява проектната информация, като помещенията без 
зададени основни данни се показват автоматично. няма 

 

2 
Обновява проектната информация. 

F5 

 

3 

Ако отметката е маркирана, всички видими преди 
обновяването елементи ще бъдат възстановени. Ако не е 
маркирана, ще бъде видим само текущия елемент. 

 
При по-голям брой видими елементи преди 
обновяването, които да бъдат възстановени, времето 
необходимо за визуализацията им ще бъде по-
голямо. Ако желаете бързо обновяване не 
информацията изчистете отметката. 

 

няма   

 

Контекстно меню 
Контекстното меню е друг инструмент за 

допълнителна функционалност. За да покажете 
контекстното меню изберете елемент и натиснете десния 
бутон на мишката. 

По подразбиране менюто е в компактен вид- т.е. 
неактивните елементи са скрити. По аналогия с 
операционната система Уиндоус (Windows) последният 
елемент е редакция. При натискането му, в зависимост от 
типа на елемента ще се появи прозорец с неговите 
данни, където можете да направите желаната редакция. 

Скриването на контекстното меню става или от 
бутона за затваряне (показан на картинката), или като 
щракнете повторно, но с левия бутон, върху списъка с 
елементи на обекта. 
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Информационна лента 
Лентата за информация предоставя на потребителите полезна информация за текущия елемент, 

както и за маркираните и копираните/изрязани елементи. 

 
# Функция Бутон 

1 

Категория помещения. С бял цват са показани текущо маркираните, със зелен 
копираните, а с червен- изрязаните. 
Пример: на изображението имаме 1 текущо маркирани и 0 копирани 
помещения.  

2 

Категория ограждения. С бял цват са показани текущо маркираните, със зелен 
копираните, а с червен- изрязаните. 
Пример: на изображението имаме 0 текущо маркиранои 1 копирани 
ограждения.  

3 
Категория прозорци. С бял цват са показани текущо маркираните, със зелен 
копираните, а с червен- изрязаните. 
Пример: на изображението имаме 0 текущо маркирани и 0 копирани прозорци.  

4 

Категория топлинни мостове. С бял цват са показани текущо маркираните, със 
зелен копираните, а с червен- изрязаните. 
Пример: на изображението имаме 0 текущо маркирани и 0 копирани топлинни 
мостове.  

5 

Категория вътрешни източници. С бял цват са показани текущо маркираните, със 
зелен копираните, а с червен- изрязаните. 
Пример: на изображението имаме 0 текущо маркирани и 0 копирани 
вътрешни източници.  

6 
Когато има копирани елементи в полето се появява показаният графичен символ.  

 

7 
Когато има копираните елементи за изрязани в полето се появява показаният 
графичен символ. 

 

8 
Когато има маркирани елемени в полето се появява показаният графичен 
символ. 

 

9 

В това поле се показва информация за текущия елемент или бутон. Ако желаете 
да видите информация за елемент от списъка на обекта щракнете с мишката 
върху него. Ако желаете да видите информация за даден бутон- поставете 
мишката върху него. 

- 

10 
Когато копираните елементи са изрязани, по категории се показва броят на 
отделните елементи в червено. 
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Работа с проектния конструктор 
 Както вече споменахме, целта на проектния дизайнер е да добави специфична функционалност 
към продукта „Клима-Оптима”. Така например, докато в модул проект можете лесно да редактирате 
общите данни на няколко помещения, да създадете нов(и) етажи или да добавите междинни  плочи, то в 
проектния конструктор можете да: 

• Добавите ограждение към едно или няколко помещения само с едно кликване 

• Автоматизирано въвеждане на междинни плочи 

• Добавите прозорец към едно или няколко ограждения само с едно кликване 

Проектният конструктор е оптимизиран за работа както с клавиатурата, така и с мишка, като и в 
двата случая имате подредено работно поле- без излишна информация и прозорци, които да Ви 
натоварват. 

Примерни съвети за работа. 
 Нека разгледаме няколко примера за работа с проектния конструктор. 

1. Използвайки стрелките се придвижете в списъка с 
помещения до желаното.  (ако желаете натиснете 
<Enter>, за да се покажат дъщерните елементи (ако има 
въведени). 

2. Натиснете Ctrl+O, за да се покаже прозорецът за 
въвеждане на ограждения. 

 
 

 
Ако желаете, можете преди да добавите елементи 
към помещението първо да създадете ново. 
Натиснете Ctrl+N, за да се покаже прозорецът за 
въвеждане на общите данни за помещението. 

 

 

 

На изображението вдясно е показан 
прозорецът за въвеждане на ограждения в 
проектния дизайбер. При него отново е 
оптимизирано използването на клавиатурата. За 
да го активирата натиснете Ctrl+O, или Ctrl+S. 

Следващата стъпка е да изберете типа 
ограждние, което желаете да въведете. Това 
може да стане по два начина: 
• Държейки натиснат клавиша Ctrl използвайте 

горна и долна стрелка за да изберете 
желаното ограждение 

• За по-бърз достъп натиснете Ctrl и число от 1 
до 9 т.е. съответния тип ограждение. 
След избора на тип на ограждението пуснете 

клавиша Ctrl. Фокусът вече ще е в списъка с 
налични ограждения от желания тип. Натискайте 
<Enter>, за да преминавате към следващото поле. 
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Проектния конструктор помни последните данни за всеки един тип ограждаща конструкция. В 
случаите когато данните за въвежданото ограждение са същите, можете да натиснете Ctrl+INS, за 
да ги добавите без промяна към текущото или Alt+INS, за да ги добавите към маркираните 
помещения. 

 

По аналогичен начин можете да продължите да въвеждате ограждащи конструкции за 
помещенията. Там където е необходимо можете да промените данните.Когато идентично ограждение се 
поставя в няколко помещение можете да ги маркирате, за да добавите ограждението към всяко едно. 

 

 
Когато въвеждате ограждение, имащо за съсед несъществуващо помещение (помещение, което 
все още не е въведено) както и в модул проект, така и в проектния конструктор, ще получите  

съобщение, че помещението съсед не съществува, като ще имате възможността да решите дали да го 
създадете или не.  
Забележка: Ако не посочите съсед уверете се, че сте задали температурите на съседното 
помещение (сграда). 

 
За улеснено въвеждане на една и съща по размер междинна плоча можете да използвате следния похват: 

1. Изберете желаните помещения, към които да добавите 
междинните плочи 
За улеснение можете да маркирате квадратчето на 
елемента „Етаж 1”, с което ще изберете всики 
помещения от дадения етаж, в случая 1. 

2. Натиснете Ctrl+O (или Ctrl+S), за да се покаже прозорецът 
за въвеждане на ограждения. 

3. Изберете тип ограждение междинна плоча, както е 
показано.  

 

4. Изберете желаната междинна плоча 
от списъка с налични междинни 
плочи. 

5. Задайте ориентация (в случая ще 
изберем таван, т.е. ще добавим 
тавани към помещенията от етаж 1). 

6. Задайте размери на междинните 
плочи. 

7. Посочете етаж на съседите. В случая 
ще зададем „2”, тъй като таваните 
на помещенията от етаж „1” 
логично ще са съседни на 
помещенията от етаж „2” т.е. ще 
бъдат техни подове. 

8. Вместо „номер на съседа” в полето 

поставете символа „*”. По този 
начин съседните помещения ще 
бъдат зададени динамично. 
Например съседът на 101 ще бъде 
201, на 102201 и т.н.т. 

9. Натиснете бутона добави „към 
избраните помещения”. 

 
Ако посочите конкретен номер на съседа и добавите междинната плоча към маркираните 
помещеня, то всички добавени ограждения ще имат един и същ съсед.  

Тази възможност е удобна, когато например едно по-голямо помещение има подове/тавани към 
няколко по-малки под/над него. 
забележка: ако помещенията съседи не съществуват, те ще бъдат създадени автоматично. 
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Нека погледнем как изглежда списъка 
с помещения на нашия обект. 

На изображението вдясно виждате 
добавената междинна плоча към 
маркираните помещения. 

Освен това виждаме и новите 
помещения, които бяха създадени като 
съседи на маркираните. Във всяко едно от тях 
виждаме добавената междинна плоча. 

 
Забележка: Новосъздадените помещения 
са отбелязани с удивителен знак. Това 
означава, че за тях не са попълнени всички 
данни. Макар и при създаването им да са 
попълнени техните номера на етаж и 
помещение, те все още нямат височина, 
наименование и т.н.т. 

 

  

 

 

 

 

Въвеждане на ограждения, прозорци и вътрешни източници с проектния 
конструктор. 
 Въвеждането на ограждащи конструкции, прозорци и вътрешни източници като съдържание е 
напълно аналогично с  въвеждането на тези елементи от модул проект.  Единствените разлики произтичат 
от функционалността, която инструментите на конструкторът предоставят. 

Може би най-съществената разлика е във възможността да добавите един елемент както в 
текущото помещение, така и в няколко само с едно кликване на мишката. Единственото, което е 
необходимо да направите е да маркирате преди това желаните помещения. 
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Работа с функциите копирай/постави и изрежи/постави 
 

Копиране/поставяне е функция, с чиято помощ можете лесно да копирате и поставите даден елемент(и) 
на едно или повече места в проекта. 

 
За разлика от класическото копиране/поставяне (copy/paste) използваната в „Клима-
Оптима” технология има едно съществено различие. Ако например във Уиндоус 
(Windows) копирате даден файл Вие можете многократно да го поставяте на различни 
места. Но не можете да го поставите на няколко места едновременно. При „Клима-
Оптима” в сила е обратната функционалност- можете да поставите копирания елемент на 
няколко места едновременно, но след като веднъж го поставите, той се премахва от 
паметта на копираните елементи и за да го поставите пак е необходимо отново да го 
копирате. 

Нека разгледаме следния пример:  
Към външната стена на 
помещение 202 добавяме 2 
прозореца, както е показано 
на изображението.  Нека 
копираме тези прозорци, за 
да ги поставим и на други 
стени.  

 
Преди да копирате двата прозореца, уверете се, че отметката пред стената е махната, а 
са маркирани само двата прозореца: 

 
 
За да копирате двата прозореца, ги маркирайте, както е показано на горното изображение. 
Маркирането/размаркирането  освен с мишката може да стане и клавиш Space. След като сте 
маркирали прозорците, натиснете бутона за копиране, или клавишната комбинация Ctrl+C. 
Копираните елементи се появяват в зелен цвят, както е показано: 

 
 
След като вече сте копирали елементите имате 2 възможности:  

Можете да поставите елементите на 
едно място. В случая върху външната 
стена на помещение 203. 
За да го направите се придвижете с 
клавиатурата до желаната стена, или 
щракнете върху нея с мишката. 
След това натиснете комбинацията 
Shift+INS (или Ctrl+V) и елементите ще 
бъдат поставени на желаното място, 
след което ще бъдат изчистени от 
паметта (списъка на копираните 
елементи)   
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Също така можете да поставите 
копираните елементи върху 
някколко елемента на проекта. В 
случая с двата копирани 
прозореца това ще бъдат логично 
няколко стени. 
След като сме копирали 
елементите, както е показано на 
изображението, избираме и 
стените, към които да ги добавим. 
В конкретния пример това са 
външните стени от помещения 
203,204, и 205. 
След маркирането на желаните 
стени натискаме комбинацията 
Shift+INS (или Ctrl+V) или 
избираме опция от контекстното 
меню, което извикваме с 
натискането на десния бутон на 
мишката. 
 
 
 
 

 

 

На изображението вдясно 
виждате резултата от поставянето 
на копираните елементи на 
желаните места. 
 
 
Забележка: Понякога е 
възможно да се наложи да 
обновите информацията, за да 
видите новопоставените 
елементи.  
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Копиране/изрязване е функция, с чиято помощ можете лесно да изрежете и поставите даден елемент(и) 
на едно или повече места в проекта. 

 
За разлика от класическото изрязване/поставяне (copy/paste) използваната в „Клима-
Оптима” технология има едно съществено различие. Ако например във Уиндоус 
(Windows) изрежете даден файл Вие можете да го поставите еднократно на дадено място. 
Но не можете да го поставите на няколко места едновременно. При „Клима-Оптима” в 
сила е обратната функционалност- можете да поставите изрязания елемент на няколко 
места едновременно.  

 
Нека разгледаме следния пример:  
Към външната стена на 
помещение 202 добавяме 2 
прозореца, както е показано 
на изображението.  Нека 
копираме тези прозорци, за 
да ги поставим и на други 
стени.  

 
Преди да копирате двата прозореца, уверете се, че отметката пред стената е махната, а 
са маркирани само двата прозореца: 

 
 
За да изрежете двата прозореца, ги маркирайте, както е показано на горното изображение. 
Маркирането/размаркирането  освен с мишката може да стане и клавиш Space. След като сте 
маркирали прозорците, натиснете бутона за копиране, или изберете командата „Изрежи” от 
контекстното меню. Изрзаните елементи се появяват в червен цвят, както е показано: 

 
След като вече сте изрязали елементите имате 2 възможности:  

Можете да поставите (преместите) 
елементите на едно място. В 
случая върху външната стена на 
помещение 203. 
За да го направите се придвижете с 
клавиатурата до желаната стена, 
или щракнете върху нея с мишката. 
След това натиснете комбинацията 
Shift+INS (или Ctrl+V) и елементите 
ще бъдат поставени на желаното 
място, след което ще бъдат 
изчистени от паметта (списъка на 
копираните елементи)  
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Също така можете да поставите 
изрязаните елементи върху 
някколко елемента на проекта. В 
случая с двата изрязани 
прозореца това ще бъдат 
логично няколко стени. 
След като сме изрязали 
елементите, както е показано на 
изображението, избираме и 
стените, към които да ги 
добавим. 
В конкретния пример това са 
външните стени от помещения 
203,204, и 205. 
След маркирането на желаните 
стени избираме опция от 
контекстното меню, което 
извикваме с натискането на 
десния бутон на мишката 
натискаме бутон от лентата с 
инструменти. 

 

 

 
 

 
При поставяне на изрязани елементи на няколко 
места не използвайте клавишната 
комбинацията Shift+INS (или Ctrl+V).  
Използвайте контекстното меню или команда от 
лентата с инструменти : 

 

 

На изображението вдясно 
виждате резултата от 
поставянето на изрязаните 
елементи на желаните места. 
 
 
Забележка: Понякога е 
възможно да се наложи да 
обновите информацията, за да 
видите новопоставените 
елементи.  
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Допълнителна функционалност на копирането/изрязването и поставянето на 
елементи 
 Освен традиционната възможност да преместите или копирате даден елемент, използваната в 
„Клима-Оптима” технология Ви позволява доста разширена функционалност. В следващите няколко 
примера ще Ви запознаем с част от нея. 

Смесване при копиране/преместване 
Нека този път копираните прозорци 
принадлежат на две различни 
ограждения.  Както се случва и в 
практиката, възможно е на дадена 
стена да има прозорци, които се 
срещат на няколко други 
ограждения. 
Копираме двата прозореца от двете 
различни ограждения. 

 

 

 

След това избираме ограждение върху 
което да ги поставим. Нека това да е 
ограждението „външна стена”, в 
помещение „203”, както е показано на 
изображението вляво. 
Използвайки клавишната комбинация 
Shift+INS (или Ctrl+V), или контекстното 
меню, поставяме копираните прозорци. 
Както виждате, резултатът е, че копираните 
от две различни ограждения прозорци бяха 
поставени върху едно. 

 

Смесване при копиране/преместване върху няколко елемента 
Отново копираме двата прозореца от 
двете стени на помещение „202”. 
Този път обаче ще ги п оставим върху 
няколко нови ограждения.   
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След това избираме ограждение върху 
което да ги поставим. Нека това да е 
ограждението „външна стена”, в 
помещения „203”, „204” и „205”, както е 
показано на изображението вляво. 
 
От контекстното меню или от бутона в 
лентата с инструменти избираме „Постави 
прозорците”  
 
Както виждате, резултатът е, че копираните 
от две различни ограждения прозорци бяха 
поставени върху избраните няколко нови 
ограждения. 
 

 

 
При поставяне на копирани  елементи на 
няколко места не използвайте клавишната 
комбинацията Shift+INS (или Ctrl+V).  
Използвайте контекстното меню или команда от 
лентата с инструменти : 

 

 

 

 
Аналогично можете вместо да копирате, да изрежете и преместите двата прозореца от две 
различни стени върху една или няколко, като ги смесите. 

 

 
Подобно на горните примери, можете да копирате няколко вътрешни източника от различни 
помещения, и чрез копиране/поставяне или изрязване/поставяне да ги поставите в едно или 
няколко помещения. 
По този начин имате изключително богата функционалност с пълна свобода на действие. Нека за 
целта да разгледаме още един пример. 

 

Смесване при копиране/преместване върху няколко елемента 
 

 
При работата  
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Енергийна Ефективност 
Ако целта на потребителя е създаване на проект по Енергийна ефективност за разглеждания обект, 

се стартира модула за въвеждане на допълнителни данни чрез избора на опцията „Енергийна 
ефективност” от отметката „ПРОЕКТ” в лентата с менюта на програмата. Полето на модула се визуализира 
върху това на проекта и е оформено аналогично на него с обособени четири страници за въвеждане на 
отделните типове данни. 

 
Стартирането на модул „Енергийна Ефективност” може да стане и с клавишната комбинация 
Ctrl+Shift+E! 

 

 
Модул „Енергийна Ефективност” е достъпен единствено ако текущо зареденият лиценз съдържа 
този компонент от програмата! 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
Първата страница от модула, която е маркирана при отварянето му, е за въвеждане на общи данни 

за сградата.  
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1. Фокусът на програмата е върху първото поле, в което потребителят посочва типа на сградата от 
падащо муню с опции. Опциите са дефинирани на база чл.4 от НАРЕДБА №7 от 2004 г. (ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНО-МИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( Обн., ДВ, 
бр.5 от 2005 г.; изм., ДВ, бр.85 от 2009 г.; попр., ДВ, бр.88 от 2009 г.), издадена на основание 
чл.169, ал.1, т.7 и ал.3 от ЗУТ.) и на база избора на потребителя се определят енергийните 
показатели, които ще бъдат изчисление и посочени в справката по част Енергийна ефективност и на 
база които ще се определи съответствието на обекта с изискваниятапо чл.6 от същата наредба. 
Изборът се прави чрез бутоните със стрелките на клавиатурата или чрез директно посочване с 
мишката и се потвърждава с Enter, при което фокусът се премества върху следващиото поле. 
 

2. Второто поле е за определяне вида на почвата под сградата. В него потребителят изибра за 
основен вид почва под сградата един от типовете, въведени при създаването на детайлите за 
подовете и стените към земя за обекта.  Изборът е между един и няколко елемента, визуализирани 
в падащо меню, движението в което е чрезбутоните със стрелките на клавиатурата или чрез 
директно посочване с мишката. Потвърждава се с Enter, при което фокусът се премества върху 
следващиото поле. 
 

3. Отново от падащо меню се посочва типа на полагането на изолация за пода върху земя. За сградата 
може да се избере под върху земя без топлинна изолация или с цялостна такава, както и топлинни 
обработки на подовата плоча с хоризонтална или вертикална топлоизолационна ивица. При избор 
на вариант без изолация или с цялостна такава, фокусът на програмата се премества директно 
върху първото от полетата за въвеждане на данни за инсталацията за гореща вода за битови нужди 
на сградата. При избор на някоя от другите две опции се отключват останалите полета от карето 
„Топлоизолация на пода върху земя“ и след потвърждаване на избора, фокусът се премества върху 
поле 4. 
 

4.  Избор на топлоизолационен материал. В това поле потребителят може да избере 
топлоизолационен материал от падащо меню, в кото са изброени всички материали от групата 
„ефективни топлоизолационни материали и продукти“ от Компонента МАТЕРИАЛИ на базата 
данни на програмата. След посочване на материала се престъпя към въвеждане последователно на 

5.  ширината (D) и  
6. дебелината (d) на топлоизолационната ивица в метри. Всяка от стойностите се потвърждава с Enter, 

при което фокусът преминава към следващо поле, а след последната – към първото поле от 
следващоно каре. 
При описването на инсталацията за гореща вода за битови нужди, първо се посочва типа на 

енергоизточника на инсталацията. Изборът се прави от падащо меню с опциите, дефинирани Таблица 1 от 
Методиката за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на 
сгради.Изборът се прави аналогично чрез бутоните със стрелки от клавиатурата или чрез мишката и се 
потвърждава с Enter. Следва последователно въвеждане на следните данни: обем на горещата вода за 
изчислителния период в кубични метри [m3]; температури на горещата и студената вода в градуси по 
Целзий [°C]; ефективностите на инсталацията, на автоматиката и на генератора на топлина, въведени като 
безразмерни величини [-] и мощност на помпата на инсталацията, ако има такава, въведена във ватове 
[W]. Всяка от стойностите се въвежда от клавиатурата и се потвърждава с Еnter, при което фокусът 
преминава върху следващо поле. В случай на погрешно въведена стойност, потребителят може да върне 
фокуса назад чрез посочване на поле с мишката или чрез бутона Tab на клавиатурата, който го връща в 
предходно поле. 

След въвеждане на мощност на помпата и потвърждаване на стойността, фокусът преминава върху 
падащото меню за посочване на метода за изчисление на потребната енергия за охлаждане. Програмата 
по подразбиране посочва метод на изчисление с отчитане на влагообмена, но потребителя може да 
посочи и този без отчитането му. Изборът се потвърждава и фокусът преминава към карето за въвеждане 
на засенчване на сградата от хоризонта.  

В това каре потребителят може да въведе последователно ъглите на засенчване на сградата от 
хоризонта за четирите основни посоки. Ъгълът може да се въведе директно в първото поле и след 
потвърждаването му, фокусът да се премести върху следващия или може да се посочат отстоянието и 
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височината на обекта/хоризонта, при което ъгълът се изчислява и попълва автоматично. След попълване 
на всички данни в това каре, фокусът на програмата попада върху бутона за запис на данните, който се 
натиска с Enter или чрез мишката. 
 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СГРАДАТА: 
 
Във втората страница от модула се въвеждат инсталациите за сградата. Визуално страницата е 

разделена на две – в лявата част се визуализира списък на въведените инсталации в табличен вид. Първата 
колона на таблицата е поредния номер на инсталацията. Втората е наименованието на инсталацията. 
Третата колона маркира дали съответната инсталация е с коректно попълнени пълни данни за нея – дали е 
готова за употреба в проекта. В четвъртата колона чрез иконка се обозначава типа на инсталацията. 
Дефинирани са пет типа инсталации за сградата: отоплителна, охладителна, нагнетателна, смукателна и 
инсталация за БГВ.  

 
В дясно се визуализира каре за въвеждане на данни за иннсталациите, разделено на три 

подстраници. В първата страница се въвеждат общите данни за инсталациите – тип на инсталацията, 
наименование, режим на работа, допълнителна електрическа мощност за помпи и вентилатори и др. На 
втората страница се посочват източниците на енергия за маркираната към момента инсталация. На третата 
страница се визуализират връзки между въведени инсталации – ако съществуват такива. 

Въвеждането в проекта за енергийна ефективност на инсталации от различните типове е както 
следва: 
 



132 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
• ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
Ако при въвеждането на инсталация в първото поле от страницата “Общи данни за инсталацията“ 

се маркира тип на инсталацията: Отоплителна, се въвеждат следните данни:  
НАИМЕНОВАНИЕ: въвежда се име на инсталацията, чрез което тя ще се дефинира в 
следващи полета за избор. Препоръчваме наименованието да е кратко и максимално 
информатимво, ноне са поставени някакви ограниченя за неговото съдържание или обем. 
ЧАСОВЕ РАБОТА: попълва се броя на работните часове за инсталацията за денонощие. 
ДНИ РАБОТА: попълва се броя работни дни за инсталацията за седмица. 
МОЩНОСТ: попълва се допълнителната електрическа мощност, необходима за 
функционирането на инсталацията, във ватове [W].  

След попълване на всички изброени данни, инсталацията се добавя в списъка инсталации чрез 
бутона „Добави“, разположен в долната част на полето за въвеждане на данни. Там са разположени и 
бутоните за редакция на съществуващи инсталации (Запиши) и за премахване на инсталации от списъка 
(Изтрий). 

При добавянето на отоплителна инсталация, в списъка в последната колона се визуализира 
червена точка, а в предпоследната колона се визуализира червен знак за внимание, означаващ, че 
инсталацията не е пълна (няма посочен енергиен източник за нея). 

• ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
След въвеждането на общите данни на една инсталация и добавянето ѝ в списъка на инсталациите 

за обекта, можем да пристъпим към дефиниране на източника на енергия за нея.  

 
За целта се отива във втората страница за въвеждане на данни, където за отоплителни инсталации 

се визуализира списък на енергийните източници за инсталацията за отоплителния период. За нова 
инсталация този списък е празен и при кликване с мишката върху полето му, в долната част на страницата 
се визуализира каре за въвеждане на данни за топлоизточници.   
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Първото поле съдържа вида на 
енергийния източник. При маркирането му се 
отваря нов прозорец за избор на източник. 
Топлоизточник на инсталацията може да 
бъде някой от дефинираните в Таблица 1 от 
Методиката за изчисляване на показателите 
за разход на енергия и на енергийните 
характеристики на сградиизточници или 
саществуваща, вече въведена отоплителна 
нисталация. Избира се източника и се натиска 
„OK“.  
 

 
 
В случай че е избран първичен източник на енергия, фокусът на програмата попада върху първото 

от полетата за въвеждане на стойности за коефициентите за ефективността на инсталацията. 
Последователно се въвеждат кефициенти за ефективност на топлоотдаването на отоплителните тела, на 
преноса и разпределението на топлината, на системата за автоматично управление и на генератора на 
топлина. Всички стойности са безразмерни [-], а за генератора на топлина се въвеждат две стойности – 
изчислителна за избрания в проекта по ОВКИ генератор и референтна стойност за сравнение на 
резултатите. В случай, че не разполагате с данни за референтната стойност, тя може да не се попълва, а за 
изчисленията се приема, че е равна на изчислителната. В последното поле се въвежда процент на 
източника. Чрез тази стойност се посочва каква част от енергията, необходима за инсталацията, се 
осигурява от посочения източник. Няма поставено ограничение за броя източници на топлина за една 
инсталация, но практиката показва, че максималния брой рядко надвишава три. Инсталацията е невалидна 
до попълване на източници, сумата на процентите на които е равна на 100. Ако това условие е изпълнено, 
в третата колона на списъка на инсталациите се появява зелена отметка за валидна инсталация. 

 
Ако от списъка на източниците се избере 

съществуваща инсталация, фокуса на програмата 
пада директно върху полето за въвеждане на 
процент на източника за инсталацията.  

Полетата за коефициентите на ефективност 
се попълват автоматично на база въведените данни 
за енергийните източници на посочената за 
източник инсталация. 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ОХЛАДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
• ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА ОХЛАДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
Ако при въвеждането на инсталация в първото поле от страницата “Общи данни за инсталацията“ 

се маркира тип на инсталацията: Охладителна, се въвеждат следните данни:  
НАИМЕНОВАНИЕ: въвежда се име на инсталацията, чрез което тя ще се дефинира в 
следващи полета за избор. Препоръчваме наименованието да е кратко и максимално 
информатимво, но не са поставени някакви ограниченя за неговото съдържание или обем. 
ЧАСОВЕ РАБОТА: попълва се броя на работните часове за инсталацията за денонощие. 
ДНИ РАБОТА: попълва се броя работни дни за инсталацията за седмица. 
МОЩНОСТ: попълва се допълнителната електрическа мощност, необходима за 
функционирането на инсталацията, във ватове [W].  

След попълване на всички изброени данни, инсталацията се добавя в списъка инсталации чрез 
бутона „Добави“, разположен в долната част на полето за въвеждане на данни. Там са разположени и 
бутоните за редакция на съществуващи инсталации (Запиши) и за премахване на инсталации от списъка 
(Изтрий). 

При добавянето на охладителна инсталация в списъка, в последната колона се визуализира синя 
точка, а в предпоследната колона се визуализира червен знак за внимание, означаващ, че инсталацията не 
е пълна (няма посочен енергиен източник за нея).  

• ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОХЛАДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
След въвеждането на общите данни на една инсталация и добавянето ѝ в списъка на инсталациите 

за обекта, можем да пристъпим към дефиниране на източника на енергия за нея. За целта се отива във 
втората страница за въвеждане на данни, където за охладителните инсталации се визуализира списък на 
енергийните източници за инсталацията за охладителния период. За нова инсталация този списък е празен 
и при кликване с мишката върху полето му, в долната част на страницата се визуализира каре за 
въвеждане на данни за студоизточници.   

Първото поле съдържа вида на енергийния източник. При маркирането му се отваря нов прозорец 
за избор на източник. Студоизточник на инсталацията може да бъде някой от дефинираните в Таблица 1 от 
Методиката за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на 
сградиизточници или саществуваща, вече въведена охладителна нисталация. Избира се източника и се 
натиска „OK“.  

В случай че е избран първичен източник на енергия, фокусът на програмата попада върху първото 
от полетата за въвеждане на стойности за коефициентите за ефективността на инсталацията. 
Последователно се въвеждат кефициенти за ефективност на топлоотвеждане  на охладителните тела, на 
преноса и разпределението на студ, на системата за автоматично управление и на генератора на студ. 
Всички стойности са безразмерни [-], а за генератора на студ се въвеждат две стойности – изчислителна за 
избрания в проекта по ОВКИ генератор и референтна стойност за сравнение на резултатите. В случай, че не 
разполагате с данни за референтната стойност, тя може да не се попълва, а за изчисленията се приема, че 
е равна на изчислителната. В последното поле се въвежда процент на източника. Чрез тази стойност се 
посочва каква част отенергията, необходима за инсталацията се осигурява от посочения източник. Няма 
поставено ограничение за броя източници на студ за една инсталация, но практиката показва, че 
максималния брой рядко надвишава два. Инсталацията е невалидна до попълване на източници, сумата 
на процентите на които е равна на 100. Ако това условие е изпълнено, в третата колона на списъка на 
инсталациите се появява зелена отметка за валидна инсталация. 

Ако от списъка на източниците се избере съществуваща инсталация, фокуса на програмата пада 
директно върху полето за въвеждане на процент на източника за инсталацията. Полетата за 
коефициентите на ефективност се попълват автоматично на база въведените данни за енергийните 
източници на посочената за източник инсталация. 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА НАГНЕТАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
• ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА НАГНЕТАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
Ако при въвеждането на инсталация в първото поле от страницата “Общи данни за инсталацията“ 

се маркира тип на инсталацията: Нагнетателна, се въвеждат следните данни:  
• НАИМЕНОВАНИЕ: въвежда се име на инсталацията, чрез което тя ще се дефинира в 

следващи полета за избор. Препоръчваме наименованието да е кратко и 
максимално информатимво, но не са поставени някакви ограниченя за неговото 
съдържание или обем. 

• ЧАСОВЕ РАБОТА: в появяващо се допълнително каре се маркират часовете на 
функциониране на инсталацията в денонощието. В полето се визуализират 24 
бутона за отделните часове, като с натискането им, те се маркират и се приема че за 
маркираните часове инсталацията работи. В полето „Часове работа“ автоматично се 
попълва сумаа от работните часове за инсталацията за денонощие. 

• ДНИ РАБОТА: попълва се броя работни дни за инсталацията за седмица. 
• МОЩНОСТ: попълва се допълнителната електрическа мощност, необходима за 

функционирането на инсталацията, във ватове [W].  
• Въвеждат се и данни за параметрите на нагнетявания въздух: температува и 

относителна влажност за нагнетявания въздух съответно през отоплителния и през 
охладителния период. Ако не се попълнят данни за някои от двата периода или за 
нито един от тях се приема, че инсталацията не извършва топлинна обработка на 
въздуха.  

След попълване на всички изброени данни, инсталацията се добавя в списъка инсталации чрез 
бутона „Добави“, разположен в долната част на полето за въвеждане на данни. Там са разположени и 
бутоните за редакция на съществуващи инсталации (Запиши) и за премахване на инсталации от списъка 
(Изтрий). 

При добавянето на нагнетателна инсталация в списъка, в последната колона се визуализира черна 
стрелка на бял фон, насочена надолу.  

• ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА НАГНЕТАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
След въвеждането на общите данни на една инсталация и добавянето ѝ в списъка на инсталациите 

за обекта, можем да пристъпим към дефиниране на източника на енергия за нея. За целта се отива във 
втората страница за въвеждане на данни, където за нагнетателните инсталации се визуализират два 
списъка – отгоре е списък на енергийните източници за инсталацията за отоплителния период, а отдолу - 
списък на енергийните източници за инсталацията за охладителния период. За нова инсталация списъците 
са празни и при кликване с мишката върху полето на някой от тях, в долната част на страницата се 
визуализира каре за въвеждане на данни за топло- и студоизточници.   

Въвеждането на топло- и студоизточници е аналогично на това при въвеждането им съответно при 
отоплителна и при охладителна инсталация. За да се изчисли необходима енергия за топлинна обработа 
на въздуха от инсталацията за отоплителния и/или охладителния период е необходимо за всеки от тях да 
са попълнени данни за параметрите на нагнетявания въздух за съответния период в общите данни за 
инсталацията и данните за енергийните източници за същия период. Ако някои от тези данни не са 
попълнени се приема че за съответния период въздухът се нагнетява в помещението без топлинна 
обработка.  
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ВЪВЕЖДАНЕ НА СМУКАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИЯ: 
• ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА СМУКАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИЯ: 
Ако при въвеждането на инсталация в първото поле от страницата “Общи данни за инсталацията“ 

се маркира тип на инсталацията: Смукателна, се въвеждат следните данни:  
• НАИМЕНОВАНИЕ: въвежда се име на инсталацията, чрез което тя ще се дефинира в следващи 

полета за избор. Препоръчваме наименованието да е кратко и максимално информатимво, но 
не са поставени някакви ограниченя за неговото съдържание или обем. 

• ЧАСОВЕ РАБОТА: в появяващо се допълнително каре се маркират часовете на функциониране 
на инсталацията в денонощието. В полето се визуализират 24 бутона за отделните часове, като 
с натискането им, те се маркират и се приема че за маркираните часове инсталацията работи. В 
полето „Часове работа“ автоматично се попълва сумаа от работните часове за инсталацията за 
денонощие. 

• ДНИ РАБОТА: попълва се броя работни дни за инсталацията за седмица. 
• МОЩНОСТ: попълва се допълнителната електрическа мощност, необходима за 

функционирането на инсталацията, във ватове [W].  
След попълване на всички изброени данни, инсталацията се добавя в списъка инсталации чрез 

бутона „Добави“, разположен в долната част на полето за въвеждане на данни. Там са разположени и 
бутоните за редакция на съществуващи инсталации (Запиши) и за премахване на инсталации от списъка 
(Изтрий). 

При добавянето на смукателна инсталация в списъка, в последната колона се визуализира черна 
стрелка на бял фон, насочена надолу.  

• ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА СМУКАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: 
За смукателни инсталации не се въвеждат източници. 
 

• ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ: 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ: 

Ако при въвеждането на инсталация в първото поле от страницата “Общи данни за инсталацията“ 
се маркира тип на инсталацията: Отоплителна, се въвеждат следните данни:  

• НАИМЕНОВАНИЕ: въвежда се име на инсталацията, чрез което тя ще се дефинира в следващи 
полета за избор. Препоръчваме наименованието да е кратко и максимално информатимво, но 
не са поставени някакви ограниченя за неговото съдържание или обем. 

• ЧАСОВЕ РАБОТА: попълва се броя на работните часове за инсталацията за денонощие. 
• ДНИ РАБОТА: попълва се броя работни дни за инсталацията за седмица. 
• МОЩНОСТ: попълва се допълнителната електрическа мощност, необходима за 

функционирането на инсталацията, във ватове [W].  
• ОБЕМ НА ГОРЕЩАТА ВОДА: въвежда се дневният обем за горещата вода, обработван за 

инсталацията с неговата средногодишна стойност в кубичви метри за ден [m3/ден] 
• ТЕМПЕРАТУРА НА СТУДЕНАТА ВОДА: въвежда се температурата на водата преди топлинната 

обработка за получаване на гореща вода за битови нужди, въведена в грдуси по Целзий [ᵒС]. 
По подразбиране стойността на температурата е 10ᵒС, но потребителят може да я коригира. 

• ТЕМПЕРАТУРА НА ГОРЕЩАТА ВОДА: въвежда се температурата на водата след топлинната 
обработка за получаване на гореща вода за битови нужди, въведена в грдуси по Целзий [ᵒС]. 
По подразбиране стойността на температурата е 55ᵒС, но потребителят може да я коригира. 

След попълване на всички изброени данни, инсталацията се добавя в списъка инсталации чрез 
бутона „Добави“, разположен в долната част на полето за въвеждане на данни. Там са разположени и 
бутоните за редакция на съществуващи инсталации (Запиши) и за премахване на инсталации от списъка 
(Изтрий). 

При добавянето на отоплителна инсталация, в списъка в последната колона се визуализира зелена 
точка, а в предпоследната колона се визуализира червен знак за внимание, означаващ, че инсталацията не 
е пълна (няма посочен енергиен източник за нея).  

• ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ: 
След въвеждането на общите данни на една инсталация и добавянето ѝ в списъка на инсталациите 

за обекта, можем да пристъпим към дефиниране на източника на енергия за нея. За целта се отива във 
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втората страница за въвеждане на данни, където за нагнетателните инсталации се визуализират два 
списъка – отгоре е списък на източниците на топлина за инсталацията през отоплителния период, а отдолу 
- списък на източниците на топлина за инсталацията през охладителния период. За нова инсталация 
списъците са празни и при кликване с мишката върху полето на някой от тях, в долната част на страницата 
се визуализира каре за въвеждане на данни за топлоизточници.   

Въвеждането на топлоизточници е аналогично на това при въвеждането им за отоплителна 
инсталация, с тази разлика, че се въвежда поотделно за зимния и за летния период.   

 
 

ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕКУПЕРАТОРИ: 
 
В третата страница от модула се въвеждат рекуператорите за обекта. Визуално страницата е 

разделена на две – в лявата част се визуализира списък на въведените рекуператори в табличен вид. 
Първата колона на таблицата е пореден номер на рекуператора. Втората е наименованието на 
рекуператора. Третата и четвъртата колони показват съответно коефициента на полезно действие на 
въведения рекуператор през зимния и през летния период. 

 
В дясно е разположено полето за въвеждане на нови и редактиране на съществуващи 

рекуператори за сградата. При маркиране на страницата „Рекуператори” от модула „Енергийна 
ефективност” на програмата, фокусът е върху първия рекуператор от списъка или върху полето за 
въвеждане на наименование  за рекуператор, ако списъка е празен към момента.  

Ако е маркиран първия елемент от списъка, потребителя може да се предвиже нагоре надолу по 
него чрез бутоните със стрелките от клавиатурата или чрез директно посочване с мишката да маркира 
желан рекуператор. Чрез Enter се престъпя към редакция на маркирания елемент. Чрез Del или бутона 
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„Изтрий” се премахва маркирания елемент от списъка. Чрез Ins се престъпя към добавяне на нов елемент 
към списъка. 

При добавяне или редактиране на рекуператор за сградата де преминава през следните полет в 
реда на тяхното обждане от фокуда на програмата: 

• НАИМЕНОВАНИЕ: въвежда се име на рекуператора, чрез което той ще се дефинира в справките. 
Препоръчваме наименованието да е кратко и максимално информатимво, но не са поставени 
някакви ограниченя за неговото съдържание или обем. Наименованието се потвърждава с 
Enter, при което фокусът преминава към следващо поле. 

• НАГНЕТАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: от падащо меню се посочва нагнетателната инсталация, към 
която е монтиран рекуператорния блок. Изборът се прави от въведените в обекта нагнетателни 
инсталации и се потвърждава с Enter, при което фокусът преминава върху следващо поле. 

• СМУКАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: от падащо меню се посочва смукателна инсталация, към която е 
монтиран рекуператорния блок. Изборът се прави от въведените в обекта смукателни 
инсталации и се потвърждава с Enter, при което фокусът преминава върху следващо поле. 

• КПД ЗИМЕН РЕЖИМ: попълва се коефициентът на ефективност на рекуператора при отвеждане 
на топлина от отвеждания от сградата въздух и предаването ѝ към подавания пресен въздух. 
Стойността се въвежда като безразмерна величина [-] и се потвърждава с Enter, след което 
фокусът преминава върху следващо поле. 

• КПД ЛЕТЕН РЕЖИМ: попълва се коефициентът на ефективност на рекуператора при отвеждане 
на топлина от нагнетявания пресен въздух за сградата ѝ предаването и към отвеждания 
отработен въздух. Стойността се въвежда като безразмерна величина [-] и се потвърждава с 
Enter, след което фокусът преминава бутона за „Добави” за нова или бутона „Запиши” за 
съществуваща рекуператорна система. 

 

Връзки между инсталациите 
Различните инсталации могат да имат както 

първичен източник на ерегия- електричество, 
въглища, природен газ и т.н.т., така също и други 
инсталации от същия тип. 

По тази причина в програмата е обособена 
информационна категория „Връзки инсталации”, 
чрез която потребителите могат да видят връзките 
между отделните инсталации. 

В показния пример „Радиаторна 
инсталация” е 100% източник за „Радиаторна 
инсталация 2”. С други думи „Радиаторна 
инсталация 2” има същите характеристики както и 
„радиаторна инсталация”. 

При редакция на инсталацията източник то 
всички свързани с нея инсталации се променят. 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗОНИ: 
 
В четвъртата страница от модула се въвеждат допълнителни данни за зоните (помещенията) на 

сградата. Визуално страницата е разделена на две – в лявата част се визуализира списък на зоните 
(помещенията) в табличен вид. 

Първата колона на таблицата е 
пореден номер на елемента. Втората и 
третата са съответно означението за 
етажа на зоната и номера и за етажа. В 
последните две колони следват 
съответно наименованието на зоната и 
означението за температурния ѝ режим. 

Списъкът със зоните позволява да 
бъдат избирани една или няколко зони 
едновременно. На изображението 
вдясно е показан изборът (селекцията) 
на една и пет зони. В случая с различни 
температурни режими. 

  
В зависимост от това дали сте 

маркирали една или няколко зони 
(помещения) надписите над отделните 
информационни категории се променят 
както е показано на изображението 
вдясно. 

 

 



140 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

На изображението вдясно е 
показана категорията „Общи 
данни”, като имаме избрани 5 
зони (помещения). 
Когато за даден показател 
всички маркирани зони имат 
една и съща стойност, тя се 
показва. 
Когато за даден показател- 
например „температура” има 
поне една зона с различна 
стойност, то в полето се 
изобразява символът звезда 
(*). 
Ако оставим този символ и 
натиснем бутона запис, то 
стойностите на избраните 
(маркираните) зони няма да 
бъдат променяни. 
Ако обаче заменим символа 
звезда с число, то старите 
стойности ще бъдат заменени 
с новата зададена от 
потребителя. 

 
 
Общите данни за зоните включват: 

1.  Данни за въздуха през отоплителния период:  
1.2. Температура  
1.3. Относителна влажност 

2.  Данни за въздуха през охладителния период: 
2.2. Температура  
2.3. Относителна влажност 

3.  Геометрични данни за помещението 
3.1. Брутна повърхност по изчисление 
3.2. Коригирана брутна повърхност 
3.3. Брутен обем по изчисление 
3.4. Коригиран брутен обем 

4. Вентилационни дебити на помещението 
4.1. Дебит на отвеждания въздух 
4.2. Дебит на нагнетявания въздух 
4.3. Дебит на рециркулационния въздух 

 
Категориите показани с наклонен шрифт не могат да бъдат редактирани (задавани) от този модул на 
програмата и имат единствено информационна стойност. 

 



141 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

Втората информационна 
категория е „Инсталации текущо 
помещение” или „Инсталации (*) 
Помещения” в зависимост от това 
дали имаме маркирана една или 
няколко зони (помещения).  

В случай че сме маркирали 
една зона (помещение) , то 
надписът на категория 
„Инсталации” ще изглежда така: 

 
В случай че сме маркирали 

няколко зони, то надписът на 
категория „Инсталации” ще 
показва броя на маркираните 
както е показано по-долу:  

 
 

  

 
 
 
 

 

Категория „Инсталации” е 
разделена на четири подгрупи, 
цветово обозначени, както 
следва: 
 
1. В червено са показани 

отоплителните инсталации 
2. В синьо са показани 

охладителните инсталации 
3. В зелено са показани 

нагнетателните инсталации 
4. В жълто-оранжево са 

показани смукателните 
инсталации 
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Нека разгледаме един списъците с 
инсталации, в случая показан на 
изображението- отоплителна. В този пример 
имаме избрано едно помещение (зона). 

 
В горната част потребителят вижда 

наличните за проекта инсталации. Това са 
инсталациите, които могат да бъдат добавени 
към съответното помещение (зона). 

 
В долната част е списъкът на вече 

добавените инсталации към съответното 
помещение (зона). В долната дясна част е 
посочен процентът на всяка отделна 
инсталация за помещението (зоната). 

 
 

 

 

На показаното вляво изобрашение 
имаме избрани няколко помещения 
(зони). 

В този случай програмата 
автоматично анализира избраните и 
разрешава тези от списъците инсталации, 
които могат да бъдат добавени.  

В разглеждания случай- за да може 
да бъде добавена отоплителна 
инсталация, то всички помещения (зони) 
трябва да бъдат отопляеми. 

 

 

 

 
Когато потребитеят е избрал няколко помещения (зони) то наличните в тях инсталации не се 
показват, дори когато са идентични за всички помещения от селекцията!  

 
 



143 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

 

Добавяне на инсталации към едно помещение (зона). 
 

Нека разгледаме как става добавянето на инсталация към избрано от потребителя помещение 
(зона). 

 

Добавянето на инсталация към 
дадено помещение (зона) става в 4 
прости стъпки: 

 
1. От списъка с инсталации 

избираме желаната, след което 
натискаме Enter или щракаме 
двукратно върху нея с мишката. 
 

2. В появилия се прозорец 
потребителя посочва процент 
(за отоплителни и охладителни 
инсталации) или дебит (за 
нагнетателни или смукателни 
инсталации). 

 
3. Избраната инсталация ще се 

появи в долния списък заедно 
със зададения от потребителя 
процент, както е показано. 
 

4. Натиснете бутона „Запиши”, за 
да запаметите промените.  

 
 
 

 
Ако в избраното помещение (зона) имате различни инсталации: отоплителни, охладителни и 
т.н.т. можете да ги добавите и едва след това да натиснете бутона „Запиши”. 
 

 
Ако в избраното помещение (зона) имате отоплителни и/или охладителни инстлации, то 
техният процент задължително трябва да бъде 100! 
 

 
Моля, обърнете внимание, че ако НЕ натиснете бутона „Запиши”, то зададените инсталации 
НЯМА да бъдат запаметени! 

 

 

 

 

 

 



144 „Клима-Оптима” Пълно ръководство на потребителя 

 

 

Премахване  на инсталации от едно помещение (зона). 
 

Премахването на инсталации от 
дадено помещение (зона) става накуп- за 
всички налични в помещението 
инсталации. 

 
1. Щракнете върху някоя от 

инсталациите в списъка с инсталации 
за даденото помещение (зона) 
изберете желаната инсталация. 
 

2. Натиснете клавиша “Delete” или 
„Del”. 
 

3. Всички инсталации от помещението 
(зоната) ще бъде премахната без 
програмата да Ви пита отново, като 
премахнатите от помещението 
инсталация ще се появят отново в 
списъка с налични инсталации. 

 
 

 
Не се притеснявайте, ако изтриете погрешка инсталации от помещение. Можете лесно да  

въернете действието, 
като натиснете бутона 
назад, или изберете   

желаното действие от списъка, както е показано на изображението. 
 

 

 
Нека разгледаме списъка на наличните отоплителни инсталации в текущия проект. 
 
В дясно се визуализира каре за показване, въвеждане и редактиране на данни за зоните на 

сградата, разделено на три подстраници. В първата страница се показват, редактират или въвеждат общи 
данни за едно или повече маркирани помещения. На втората страница се посочват инсталациите, 
обслужващи нуждите на отделните помещения. На третата страница се визуализира помощна информация 
за продукта. 
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Добавяне на инсталация към няколко помещения (зони) 
Добавянето на инсталации към няколко помещения (зони) дава на потребителите на продукта 

висока производителност и удобство.  
Това какви инсталации могат да бъдат добавени към Вашата текуща селекция (избрани 

помещения) зависи от техния тип. На изображението по- долу е показана примерна селекция:  

 
Ако за нагнетателните и смукателните инсталации няма ограничение към какви помещения (зони) 

да бъдат добавяни, то отоплителни инсталации могат да бъдат добавяни само към отопляеми помещения, 
а охладителните само към климатизирани.  
 

 
Когато в избраните помещения вече има въведени инсталации, то те биват заменени с само ако 
потребителят посочи нови инсталации от съответния тип! 
Например: ако имаме 5 помещения и изберем към тях да добавим една смукателна 
инсталация, то всички останали: отоплителни, охладителни и смукателни инсталации 
(ако има) ще останат! 

 

 
За още по-голяма производителност и удобство, можете предварително да сортирате 
помещянията по номер, етаж или наименование. По този начин по- лесно ще маркирате 
желаните еднотипни помещения, към които да добавите инстлация(ии) наведнъж. Щракнете 
върху първия ред от списъка, например върху „Име”. Ще видите зелена картинка, показваща 
реда на сортиране (низходящ, възходящ). Щракнете отново върху същата клетка, за да 
промените реда на сортиране: 
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Самото добавяне на инсталации към няколко помещения е аналогично с това на добавянето на 
инсталации към едно. Нека разгледаме отново вече познатата ни селекция от предишния пример от 5 
помещения.  

 
Както е показано и на изображението по- горе сме добавили по една отоплителна и една 

смукателна инсталация за всичките пет помещения (зони). 
Важното в случая е, че тъй като не сме добавили охладителни инсталации (тъй като списъкът е 

неактивен поради наличието на едно неклиматизирано помещение) и нагнетателни инсталации, то в 
маркираните помещения ще останат тези охладителни и нагнетателни инсталации, които са били налични 
преди добавянето на текущите (ако има такива). 

За да завършите добавянето на инсталации към маркираните помещения, е необходимо да 
натиснете бутона „Добави”. 
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